
Počas minulého týždňa zorganizo
vali obe stredné školy v Malackách 
Deň otvorených dverí. Každá si za
kladá na niečom inom, gymnáziá 
však majú širokú ponuku možností 
štúdia.

Prvé privítalo adeptov na stredoškol-
ské štúdium Gymnázium na Ulici 1. mája. 
Školu navštívili nielen deviataci, ale aj 
piataci trúfajúci si na 8-ročné štúdium. 
V rámci školského vzdelávacieho progra-
mu navštevujú gymnazisti netradičné 

predmety, napríklad človek v ohrození, 
interaktívne spracovanie informácií či 
experimentálne vedy, obľúbené najmä 
u mladších študentov. Rozšíriť si môžu 
výučbu cudzích jazykov. Študenti pred-
maturitného a maturitného ročníka si vy-

berajú z voliteľných modelov so zamera-
ním na ekonómiu a podnikanie, prírod-
né aj spoločenské vedy. Žiaci, ktorých 
študijný priemer nepresiahol číslo 1,3, 
majú šancu stať sa stredoškolákmi bez 
prijímačiek. 45 žiakov s najlepším pro-
spechom bude prijatých bez pohovorov. 
Platí to len pri prijímaní na štvorročné 
štúdium, piataci musia na prijímacích 
pohovoroch uspieť. „Študenti sa najviac 
zaujímajú o výučbu cudzích jazykov, kto-
rých škola ponúka širokú paletu,“ prezra-
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Tak trochu
po novom 

Všetko okolo sa mení, napreduje, urých
ľuje sa. Každá zmena nás niekam posúva. 
Niekedy k horšiemu, inokedy k lepšiemu. 
A to sa deje aj s médiami. Noviny menia 
typy písma, hlavičky, televízie zasa mode
rátorov a pozadie v hlavnom spravodaj
stve, rádiá zvučky a jingle. Zmenou budú 
prechádzať aj malacké médiá, Malacký 
hlas nevynímajúc. Nepôjde však o dizajno
vú zmenu, ale o zmenu v informáciách. 
Pokúsime sa našim čitateľom priniesť viac 
informácií praktického charakteru, po
stupne budeme zavádzať nové rubriky, 
ktoré si myslíme, že by mohli zaujať. Ale 
predovšetkým budeme čakať na spätnú 
väzbu. Ako ste si všimli v hlavičke novín, 
zmenili sme ich slogan – nebudeme už no
vinami do každej domácnosti, ale Vašimi 
novinami. Novinami obyvateľov mesta 
Malacky. Zaujíma nás, čo by ste chceli vo 
svojich novinách mať, o čom by ste si chce
li prečítať, čo vás zaujíma v dianí mesta. 
Médiá vždy reagujú na svojich čitateľov, 
poslucháčov, divákov a dodávajú im prá
ve ten informačný tovar, ktorí si želajú. 
A presne touto cestou sa budeme uberať 
aj my. Či sa nám to bude dariť, necháme 
na vás. V každom prípade sa vám chceme 
prihovoriť inak. Tak trochu po novom. 

INGRID ŠRÁMKOVÁ

Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) týkajúce sa poskytovania sociál-
nych služieb mestom schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva 4. februára. 
Východiskom pre nové VZN bolo uzne-
senie MsZ z mája minulého roka, kto-
rým poslanci uložili mestskému úradu 
vybudovať zariadenie pre prechodný 
pobyt bezdomovcov, ktoré by plnilo 

úlohu filtra. Miesto, v ktorom nájdu ľu-
dia bez strechy nad hlavou na istý čas 
ubytovanie, ale aj sociálne poraden-
stvo či nevyhnutné ošatenie a obuv, 
sídli na prízemí polyfunkčnej budovy 
na Mierovom námestí. Výdavky na zria-
denie útulku, hradené z rozpočtu mes-
ta, predstavovali v roku 2009 sumu 

Bezdomovci môžu využiť služby útulku

 Zvíťazila ľudskosť
Najmä v zimnom období sa mnohí zamýšľajú nad životom ľudí bez do
mova. Známe sú prípady, keď mráz zabíjal. Od februára však môžu bezdo
movci využiť novú sociálnu službu Mestského centra sociálnych služieb 
(MsCSS), útulok.

Pokračovanie na �. strane

V izbách majú všetci riadne upratané, pre nedostatok priestoru „stavajú komínky“ aj 
v úložnom priestore postelí.

Režim ich 
vyhnal 
z domova

V zapadnutejšej časti mesta, neďa
leko letného kúpaliska, stojí dom 
sčasti obohnaný vysokým tehlo
vým múrom. Hrdzavý veterník na 
streche dokazuje, že bol postave
ný v roku 1933. Aký bol jeho osud?

„V dome som sa narodil a prežil 28 ro-
kov,“ začína svoje rozprávanie Alexander 
Németh, ktorého rodičia dom rok pred 
jeho narodením dostavali. „Naša rodina 
tu do roku 1950, teda, kým naše pozem-
ky neprevzalo JRD, hospodárila. Aj preto 

Alexander Németh má obraz od nemecké-
ho vojaka zavesený na stene.

Pokračovanie na �. strane

Gymnaziálne vábenie
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 MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed

notlivým bodom rokovania,
• správu hlavného kontrolóra mesta 

o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra mesta Malacky za rok 2009,
• správu hlavného kontrolóra mesta 

o vybavovaní sťažností a petícií fyzických 
a právnických osôb v podmienkach sa
mosprávy mesta Malacky za rok 2009.

MsZ konštatovalo
• že v prípade odplatného prevodu 

časti parc. č. 2930, k. ú. Malacky, odčle
nenej GP č. 87/2009 o výmere 551 m², 
vo vlastníctve Mesta Malacky v pro
spech vlastníkov bytov v bytovom do
me súp. č. 1084 a 5250, Partizánska ul., 
Malacky, ide o prípad hodný osobitné
ho zreteľa, pretože vlastníci bytov uve
dený pozemok dlhodobo užívajú ako 
spoločný dvor, ktorý na vlastné náklady 
upravili, zveľadili, vybudovali detské ih
risko, vysadili zeleň, o ktorú sa starajú, 
a je predpoklad, že aj naďalej ako vlast
níci pozemku budú tento užívať za rov
nakým účelom. 

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení MsZ 

s tým, že 14 uznesení vypustilo zo sle
dovania ako úlohy splnené, v štyroch 
uzneseniach upravilo termín ich plnenia 
a dve uznesenia zrušilo,

• VZN o prenájme nebytových 
priestorov a ostatného majetku vo vlast
níctve mesta s pripomienkami,

• VZN o prenájme pozemkov vo vlast
níctve mesta s pripomienkami,

• VZN o poskytovaní sociálnych slu
žieb mestom s pripomienkami,

• odplatný prevod nehnuteľnosti – 
pozemku vo vlastníctve mesta, zapísa
ný na LV 2935, k. ú. Malacky, odčlenený  
GP č. 87/2009, overený pod číslom 
7267/2009 takto: z parc. č. 2930, zasta
vaná plocha, o celkovej výmere 1234 
m², je odčlenená výmera 551 m² a za
členená do novovytvorenej parcely  
č. 2930/2 za primeranú cenu 13,28 €/m², 
čo pri celkovej výmere predstavuje kúp
nu cenu 7317,28 €, ktorá bude zvýšená 
o náklady súvisiace s vyhotovením GP 
za 285 €, náklady súvisiace s vyhotove
ním znaleckého posudku za 120 € a ná
klady súvisiace s podaním návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností v hod

note 66 € v kolkových známkach, cel
kom teda za kúpnu cenu 7 788,28 € 
v prospech vlastníkov bytov v bytových 
domoch súp. č. 1084 a 5250, Partizánska 
ul. v Malackách, v ideálnom podiele 
vlastníkov bytov a za podmienky – ak 
do 30 dní od nadobudnutia právoplat
nosti tohto uznesenia nedôjde k pod
písaniu kúpnych zmlúv, uznesenie vo 
všetkých častiach stráca platnosť,

• zverenie dlhodobého hmotného 
majetku mesta do správy príspevkovej 
organizácie AD HOC (pozemky pod há
dzanárskym ihriskom, po halou Malina, 
pod letným kúpaliskom),

• zverenie dlhodobého hmotného 
majetku mesta do správy rozpočtovej 
organizácie MŠ Kollárova ul. s elokova
nými triedami (pozemky pod jednotli
vými elokovanými triedami na Štúrovej 
ul., Bernolákovej ul. a Kollárovej ul.),

• odplatný prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta, parc. č. 307/2, orná 

SPRAVODAJSTVO

AnketA

    O čom rokovali poslanci MsZ 

Mesto Malacky v zmysle zákona č. 
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ
ňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majet
ku obcí v znení neskorších predpisov  
a o zmene a doplnení niektorých záko
nov podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa Zásad hospodárenia 
s majetkom Mesta Malacky týmto vy
hlasuje verejnú obchodnú súťaž na pre
daj obchodného podielu Mesta Malac
ky v spoločnosti PROGRES MALACKY, 
spol. s r.o., Mierové námestie 12, 901 01  
Malacky, IČO: 35772034.

1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Mesto Malacky, Radlinského ul. 
č. 2751/1, 901 01 Malacky
Zastúpené RNDr. Jozefom Ondrej

kom – primátorom mesta
IČO: 00304913; DIČ: 2021049393
Banka: Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3200105003/5600
Kontaktná osoba/t. č., email: Ing.  

Ladislav Adamovič, 034/796 61 60,  
adamovic@malacky.sk

Internet: www.malacky.sk
2. Typ zmluvy:
Zmluva o prevode obchodného po

dielu v zmysle § 115 Obchodného zá
konníka.

3. Predmet súťaže:
Obchodný podiel Mesta Malacky 

v spoločnosti PROGRES MALACKY, spol. 
s r. o., so sídlom na Mierovom námestí  
č. 12, 901 01 Malacky, IČO: 35772034 – 
výška vkladu 82.785,63 €/2.494.000 Sk, 
čo tvorí 60 %ný podiel spoločnosti. Mi
nimálna cena obchodného podielu: 
podľa znaleckého posudku. Splatnosť 

ceny obchodného podielu: jednorazo
vá platba pri podpise zmluvy o prevode 
obchodného podielu.

4. Požiadavky na predmet 
požadovaného záväzku:
Registrácia retransmisie pre Mesto 

Malacky. Prevzatie prevádzky vysielania 
v káblových rozvodoch pre komplexnú 
bytovú výstavbu a individuálnu bytovú 

výstavbu podľa jestvujúceho stavu. Za
chovanie vysielania eM TV pre Mesto 
Malacky. 

5. Termín a miesto prevzatia 
súťažných podkladov:
Súťažné podklady, t. j. konkrétne 

podmienky účasti uchádzača v OVS  
a tlačivo záväznej ponuky je možné od 
10. 2. 2010 osobne prevziať na stránko
vom pracovisku oddelenia ekonomiky 
Mestského úradu Malacky, 2. posch.,  
č. dverí 303 alebo 3. posch. č. dverí 412 
budovy na Radlinského ul. č. 2751/1, 
v Malackách, a to v pracovné dni počas 
úradných hodín:

Pondelok:  od 8.00 do 15.30 h
Utorok:     od 8.00 do 15.30 h
Streda:     od 8.00 do 17.00 h
Štvrtok:     od 8.00 do 15.30 h
Piatok:     od 8.00 do 14.00 h
6. Spôsob, miesto a termín 
podávania súťažných návrhov:
Súťažný návrh je možné podať len 

na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné 
návrhy podané na inom tlačive nebude 
komisia prihliadať. Navrhovatelia sú po
vinní doručiť záväzné súťažné návrhy  
v zalepenej obálke s označením: „Ve
rejná obchodná súťaž – predaj obchod
ného podielu v PROGRES MALACKY, 
spol. s r. o., NEOTVÁRAŤ!“ Navrhovatelia 
sú povinní doručiť záväzné súťažné ná

vrhy osobne do podateľne alebo poš
tou na adresu: Mestský úrad Malacky, 
oddelenie ekonomiky, Radlinského ul. 
č. 2751/1, 901 01  Malacky. Navrhovate
lia nemajú nárok na náhradu nákladov 
spojených s účasťou na súťaži.

7. Termín podávania 
súťažných návrhov:
Súťažné návrhy je možné podávať  

v termíne od 10. 2. od 8.00 h do 26. 2. do 
14.00 h, pričom poštou doručené súťaž
né návrhy budú prijaté s pečiatkou po
dateľne s dátumom najneskôr 26. 2. Do 
súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré 
boli doručené po termíne určenom  
v týchto súťažných podmienkach a kto
rých obsah nezodpovedá súťažným 
podmienkam. Komisia takéto návrhy 
odmietne. Súťažné návrhy nemôžu na
vrhovatelia po podaní meniť ani dopĺ
ňať. Navrhovatelia sú povinní priložiť  
k záväznému súťažnému návrhu doklad 
o oprávnení podnikať, t. j. pri právnic

kých osobách výpis z obchodného re
gistra alebo živnostenského registra – 
nesmie byť starší ako dva mesiace.

8. Kritériá hodnotenia 
súťažných návrhov:
– výška ponúkanej ceny – 70 %ný 

podiel
– referencie o navrhovateľovi –  

30 %ný podiel
9. Vyhlásenie výsledkov súťaže,
lehota na uzatvorenie zmluvy:
Výsledky súťaže budú zverejnené 

najneskôr 12. 3. na internetovej stránke 
www.malacky.sk a na úradnej tabuli  
vyhlasovateľa. Navrhovateľ, ktorý podal 
víťazný návrh, bude upovedomený pí
somne najneskôr v lehote 10 dní od 
zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva 
o prevode obchodného podielu v spo
ločnosti PROGRES MALACKY, spol. s r. o., 
bude uzatvorená do 31. 3. Navrhovate
lia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto 
skutočnosti písomne upovedomení.

10. Zmeny podmienok a zrušenie
verejnej obchodnej súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

meniť zverejnené podmienky súťaže 
alebo zrušiť túto verejnú obchodnú  
súťaž. Jednotlivé zmeny zverejní spô
sobom, akým zverejnil vyhlásenie súťa
že. O zrušení súťaže budú navrhovate
lia, ktorí podali návrhy, písomne upove
domení.

11. Výhrada odmietnutia 
všetkých návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

všetky predložené súťažné návrhy od
mietnuť.  

              -oe-

Najmenšie mince preťažujú nielen 
naše peňaženky. Často zdržiavajú pri 
platbách, nútia nás nezriedka nosiť sa
mostatné malé mincovníky. Problémy 
spôsobujú najmä obchodníkom. Pri vý
mene v komerčných bankách alebo pri 
vkladoch na účty platia za tento úkon 
poplatky, ktoré zbytočne zaťažujú ich 
rozpočet. Minulý týždeň posunuli po
slanci NR SR do druhého čítania novelu 
zákona o cenách, ktorá by mala zabez
pečiť zaokrúhľovanie cien na celých päť 
centov. Ide o poslanecký návrh Jozefa 
Ďuračku, ktorý sa pokúša o túto novelu 

po druhýkrát. Minulý rok nenašiel u po
slancov podporu. Rokovať o návrhu mu
sí ešte parlamentný výbor pre rozpočet 
a menu. V prípade kladného stanoviska 
zostanú síce jedno a dvojcentové min
ce v platnosti, pretože stiahnuť z obehu 
ich môže jedine Európska centrálna ban
ka, v praxi však odbudne ich nadmerné 
používanie. Podobne sa k týmto najniž
ším minciam zachovali v Holandsku, 
kde začali zaokrúhľovať na najbližší päť
cent, a dokonca vo Fínsku ich používa
nie obmedzili zákonom.
  -iša-, -sita-

Rodí sa 
eko-mapa 

Koncom januára sa začala tvoriť 
eko-mapa Bratislavského kraja, 
ktorá bude verejnosti predstavená 
na Deň Zeme 22. 4. Určená bude 
pre všetkých obyvateľov a náv-
števníkov, ktorí sa chcú prakticky  
a vizuálne oboznámiť s rôznymi 
službami, možnosťami, ale aj krá-
sami nášho kraja. 

Návštevníci stránky www.eko-ma-
pa.sk si budú môcť na interaktívnej  
mape vyhľadať, kde sa v ich okolí na
chádzajú organizácie, predajne a služ
by, ktoré sa zaoberajú životným pro
stredím a jeho ochranou. Nájdu tu tiež 
cyklotrasy, chránené územia, náučné 
chodníky, chránené stromy a mnoho 
iného. Okrem týchto informácií nájdu 
na stránke aj mnoho zaujímavých fak
tov o stave životného prostredia v hlav
nom meste či praktické rady, ako môže 
každý z nás prispieť k tomu, aby bol náš 
kraj čistejší, zelenší a bezpečnejší. 

Spolutvorcom ekomapy sa môže 
stať každý. Všetky tipy a námety sa da
jú posielať do konca marca cez formu
lár umiestnený na stránke www.eko-
poradna.sk/eko-mapa. Zároveň budú 
všetci, ktorí pošlú vhodný tip, zaradení 
do žrebovania o hodnotné ceny. Vý
hercovia získajú poukážky na nákup  
tovaru v obchodnom dome IKEA Bra
tislava a vecné ceny z jeho Nekoneč
ného zoznamu. 

ZUZANA LABAŠOVÁ

Čo si myslíte 
o stiahnutí 
1- a 2-centových 
mincí z obehu?

Petra Šušotová, absolventka
Malo to tak byť už od začiatku, je zby-

točné tieto drobné mince vyrábať. Neboli 
sme na ne zvyknutí ani v minulosti, keď 
bol najmenšou mincou päťdesiathalier-
nik.

Miroslav Ryljak, programátor
Jednoznačne si myslím, že by sa mali 

stiahnuť. Síce žijem v Česku, no takéto 
„malé plechy“ mi skutočne prekážajú. 

Ján Petrovič, podnikateľ
Som za zrušenie týchto mincí. „Vadí“ to 

tak obchodníkom, ako aj zákazníkom. 
-sisa-

Vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže

Jedno- a dvojcentové mince možno zmiznú z obehu.

Skončia najmenšie 
medenáky?

Ak poslanci schvália novelu zákona o cenách, pravdepodobne sa zbavíme 
používania jedno- a dvojcentových mincí. Znamenalo by to úľavu pre naše 
peňaženky a znížilo výdaje obchodníkom. 
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SAMOSPRÁVA

Bývalá expozitúra Spoločnej zdra-
votnej poisťovne, a. s., na Radlin-
ského ulici je od 28. 1. presťahova-
ná do expozitúry Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne Malacky, sídliacej 
v Inkubátore na Bernolákovej uli-
ci, ktorá zabezpečuje služby pre 
všetkých poistencov VšZP.

oznam

pôda o celkovej rozlohe 2903 m², čo  
deklaruje LV č. 2414 pre k. ú. Malacky, 
z ktorej bola GP č. 63/2009 novovytvo
rená parcela č. 879/3, o výmere 325 m² 
v prospech vlastníkov bytov v bytovom 
dome súp. č. 132, zapísaných na LV  
č. 4734, za cenu 0,10 €, čo pri celkovej 
ploche predstavuje kúpnu cenu celkom 
32,50 €, ktorá bude zvýšená o náklady 
súvisiace s podaním návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností, v hodnote kol
kových známok 66 € na jednu kúpnu 
zmluvu, ako aj o náklady za vyhotove
nie GP vo výške 250 €, celkom teda za 
kúpnu cenu 348,50 €, pričom podiel  
na výmere pozemku sa bude riadiť pod
ľa výmery bytu konkrétneho vlastníka. 

MsZ rozšírilo svoje uznesenia
• unesenie č. 48/2009 zo dňa 14. 5. 

2009 v bode 2 schvaľuje b) Dodatok č. 3 
k Protokolu o odovzdaní a prevzatí ma
jetku do správy príspevkovej organizá

cie AD HOC o DHM: stavba súp. č. 77 – 
stolnotenisová hala,

• uznesenie č. 5/2009 zo dňa 5. 2. 
2009 v bode 2 schvaľuje Dodatok č. 4 
k Protokolu o odovzdaní a prevzatí ma
jetku do správy rozpočtovej organizácie 
mesta MŠ Kollárova ul. 896 s elokova
nými triedami v Malackách o DHM: stav
ba súp. č. 2426 – prevádzková budova 
MŠ,

• uznesenie č. 173/2008 zo dňa 15. 
12. 2005 v bode 2 schvaľuje a) Protokol 
o odovzdaní a prevzatí majetku do sprá
vy rozpočtovej organizácie mesta MŠ 
Kollárova ul. č. 896 s elokovanými trie
dami v Malackách o DHM: stavba – súp. 
č. 3664. 

MsZ uložilo MsÚ
• zaoberať sa interpeláciami a pod

netmi poslancov Dubajovej, Mračnu, 
Zeteka, Časa a vybaviť ich v zmysle zá
kona.

MsZ uložilo riaditeľom príspevko-
vej organizácie Ad HOC Malacky 
a rozpočtovej organizácie MŠ Kollá-
rova ul.

• upraviť účtovný stav dlhodobého 
hmotného majetku k 1. 3. 2010 na zá
klade schváleného prevodu,

• pripraviť a podať návrh na zápis do 
katastra nehnuteľností. 

MsZ uložilo MsÚ a štatutárom prí-
spevkových a rozpočtových organi-
zácií mesta

• vykonať dôkladnú inventarizáciu 
do správy zvereného majetku mesta 
a jej výsledky predložiť na rokovanie 
MsZ v apríli 2010 ako súborný materiál, 
ktorý sa stane prílohou zriaďovateľských 
listín uvedených organizácií. 

 
MsZ odporučilo primátorovi
• vyhlásiť v zmysle Obchodného zá

konníka verejnú obchodnú súťaž na od

predaj 60 % podielu mesta v obchodnej 
spoločnosti Progres Malacky, spol. s r. o.

MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať kúpne zmluvy o prevode 

nehnuteľnosti časti parcely č. 2930, o vý
mere 551 m², v ideálnom podiele každé
mu z vlastníkov bytov v bytových do
moch súp. č. 1084 a 6250 na Partizán
skej ul. v Malackách podľa schváleného 
uznesenia,

• podpísať kúpne zmluvy o prevode 
nehnuteľnosti časti parcely č. 307/2, o vý
mere 325 m², v prospech vlastníkov by
tov v bytovom dome súp. č. 132 na 
Olšovského ul. v Malackách podľa schvá
leného uznesenia.

Písomnou formou sa poslanci oboz
námili s informáciami o aktuálnom sta
ve riešenia projektov Paltour, Roseman, 
Inren a Mínus 3 %, o aktuálnom stave 
riešenia právnych sporov Mesta Malac
ky a s kalendárom kultúrnospoločen
ských podujatí mesta v roku 2010.

ANTON PAŠTEKA
Foto: Stano Osuský

na zasadnutí 4. februára

Oddelenie marketingu má osem pra
covníkov na čele s manažérkou, vedú
cou oddelenia Ingrid Šrámkovou. Okrem 
redakcií Malackého hlasu, eM TV a web 
portálu www.malacky.sk sem patrí aj 
turistickoinformačná kancelária – tá síd
li v inkubátore. V rámci toho oddelenia 
pôsobia aj IT (naši „ajťáci“) alebo tiež 
technici, ktorí pre celý úrad zabezpeču
jú funkčnosť počítačovej, telefonickej 
siete, starajú sa o kopírky, mobilné tele
fóny, špeciálne softvéry, technicky za
bezpečujú rozličné podujatia a zasad
nutia mestského zastupiteľstva. Taktiež 
sem patrí registratúra všetkých písom
ností, ktoré sa kedy dostali, či už sme
rom dovnútra alebo von z mestského 
úradu, všetkých záznamov a spisov (ak 
by sme použili staršiu terminológiu, tak 
ide o archivovanie uzatvorených spisov 
a záznamov a evidenciu spisov otvore
ných). Oddelenie sa podieľa formou 
spolupráce aj na príprave rozličných 
mestských podujatí, ako napríklad Pálfi
ho srdce, Prvomájové Malacky, Malacké 
brko, Adventné Malacky, Kultúra bez tl
močníka, veľtrhy turistického ruchu a po
dobne. Pripravuje a vyberá reklamné 
predmety a materiály, ktorých účelom 
je propagácia nášho mesta. 

 
Redakcie tvoria i hľadajú tipy
Hlavnou úlohou oddelenia je zabez

pečiť výmenu informácií medzi mestom, 
obyvateľmi a prípadne aj inými média
mi. S tým súvisí informovanie občanov 
o aktuálnom dianí v meste prostredníc
tvom dvojtýždenníka Malacký hlas, tele
vízie eM TV a teletextu či oficiálneho por
tálu mesta www.malacky.sk. O spracová
vanie informácií do čitateľnej podoby sa 
starajú všetci, pretože tu preferujeme slo
gan: ,,Všetci robia všetko“ – a tak redak
tori sú súčasne aj fotoreportérmi, grafik
mi a semtam aj technikmi. Redaktorky 
sa zaoberajú nielen samosprávnym spra
vodajstvom, ale aj publicistikou rôznych 
kultúrnych podujatí. Okrem toho sledu
jú dianie vo svete „vysokej“ politiky a eko
nomiky a zverejňujú informácie užitoč
né pre čitateľov. A teraz príležitosť pre 
všetkých, ktorí majú v sebe žurnalistický 
potenciál – ak máte tip na zaujímavú re
portáž či nové rubriky, alebo viete sami 
pripraviť článok, dajte o sebe vedieť  

emailom na media@malacky.sk alebo 
poštou, ktorú môžete aj bez známky  
vhodiť do schránky umiestnenej pred 

vchodom do budovy MsÚ na Radlin
ského ulici. 

Na všetkých redaktorov sa môžete 
obrátiť aj so žiadosťou o uverejnenie ob
čianskej, ale aj komerčnej inzercie – spo
mienok, blahoželaní, poďakovaní, ploš
nej inzercie i PR článkov. Aktuálny cen
ník nájdete na www.malackyhlas.sk  
a www.malacky.sk/emtv/. 

Nielen pre turistov
Turistickoinformačná kancelária (TIK) 

je tiež súčasťou oddelenia marketingu. 
Jeho sídlo, ak sa takto honosne dá na
zvať malá „kukaňka“ vo foyer budovy, je 
v Inkubátore na Bernolákovej ulici 1/A. 
Pred troma rokmi sa stala oficiálnym čle

nom Slovenskej asociácie 

informačných kancelárií (AICES) so síd
lom v Liptovskom Mikuláši. TIK zabezpe
čuje služby v oblasti cestovného ruchu 
vrátane propagácie kultúrnych a špor
tových podujatí, organizovaných v mes
te a jeho blízkom okolí. A nielen to. Jeho 
pracovníci vám radi vyhľadajú informá
cie o podujatiach v ktoromkoľvek meste 
na celom Slovensku a dajú vám niekoľko 
tipov, ako stráviť víkendy. Taktiež kance
lária zabezpečuje kopírovacie služby a 
predaj rôznych publikácií, máp a iných 
reklamných predmetov s logom mesta. 
TIK získal aj certifikát v rámci projektu 
„Vitajte, cyklisti!“, ktorého cieľom je pod

poriť cykloturizmus. 

Keďže mesto splnilo poža
dované podmienky, je od mája 2008 sú
časťou siete turistických zariadení, ktoré 
sú prispôsobené potrebám cykloturis
tov. Turistom, ktorí navštívia mesto 
a chcú si ho prejsť aj bez svojich ekolo
gických dopravných prostriedkov, je ur

čená cykloúschovňa neďale

ko MsÚ na Radlinského ulici. V TIKu si 
dokonca môžete kúpiť vstupenky na 
koncerty, do divadiel alebo na rozličné 
podujatia. Je totiž predajcom vstupeniek 
v rámci siete eventim (www.eventim.
sk). Tento portál, ktorý je obdobou ob
ľúbeného ticketportálu, ponúka poduja
tia väčšinou v zahraničí, ale zasa taká 
Viedeň alebo Budapešť nie sú až tak ďa
leko. Momentálne sa v TIKu dajú kúpiť 
cenovo výhodné skipasy do Parku snow 
v Tatrách alebo vstupenky na galavečer 
thajského boxu v Bratislave. 

TIK môžete kontaktovať telefonicky 
na čísle 034/772 20 55 alebo emailom 
na tik@malacky.sk. 

Čo všetko teda môžete 
na tomto oddelení vybaviť? 
Môžete dať vedieť ostatným o sebe 

alebo o vašom podujatí, objednať si in
zerciu, zablahoželať niekomu k sviatku, 
ponúknuť prácu alebo tovar, kúpiť si 
vstupenky na podujatia, reklamné pred
mety, knihy o meste a Záhorí a získať in
formácie a tipy, ako tráviť voľný čas. 

Nabudúce: 
oddelenie projektového riadenia

SIMONA ŠÍPOVÁ, SILVIA RAJNOVÁ, 
INGRID ŠRÁMKOVÁ

Sme tu pre vás
Aby ste už viac nepochybovali, na ktoré oddelenie mestského úradu 
alebo obvodného úradu sa máte obrátiť, ak chcete niečo vybaviť, alebo 
aby ste jednoducho vedeli, kto a čo „na meste či obvode“ robí, ktoré  
oddelenie sa čím zaoberá, pripravili sme seriál informácií o jednotlivých 
oddeleniach a ich činnostiach. A keďže sme si to ako oddelenie marke-
tingu (OM) vymysleli, tak sa vám aj ako prví predstavíme.

mesto 
predáva 
káblovku 

V pondelok 8. februára vyhlásilo 
mesto verejnú obchodnú súťaž na 
predaj obchodného podielu mes-
ta v spoločnosti Progres Malacky. 
Urobilo tak potom, ako poslanci 
mestského zastupiteľstva takmer 
jednohlasne tento krok odsúhla-
sili.

Spoločnosť Progres Malacky bola  
založená v roku 1999 a je prevádzkova
teľom a šíriteľom televízneho vysielania 
prostredníctvom káblového rozvodu. 
Podiel mesta v spoločnosti tvorí 60 %. 
Momentálne má 3 018 koncových účast
níkov, z čoho je približne tisíc rodinných 
domov. Ponuka neobmedzeného inter
netu v rámci paušálneho poplatku oslo
vila len 31 obyvateľov. 

Poslanci MsZ vášnivo diskutovali o od
predaji podielu a zvažovali nielen mate
riálnu hodnotu techniky a zariadení, ale 
aj celkové knowhow, imidž a pridanú 
hodnotu spoločnosti. Nakoniec po dô
kladnom zvážení všetkých kladov a zá
porov sa rozhodli podporiť odpredaj for
mou verejnej obchodnej súťaže. 

„Majoritný vlastník, teda mesto, sa 
rozhodlo svoj podiel odpredať a vzhľa
dom na situáciu, kedy je potrebná inves
tícia do technického vybavenia, som za 
to, aby sa celý proces nezdržiaval a k pre
daju prišlo čo najskôr,“ povedal pre Ma
lacký hlas konateľ spoločnosti Progres 
Malacky Ján Držka.

Na základe znaleckého posudku je 
minimálna účtovná hodnota podielu 
mesta 132 100 €. Cena je orientačná pre 
potenciálnych uchádzačov o kúpu po
dielu. 

Podrobné podmienky súťaže sú uve
dené v inzercii v tomto čísle MH a na 
webstránke mesta  www.malacky.sk. 

-iša-

Občianska inzercia zadarmo Ak máte záujem o uverejnenie občianskej riadkovej inzercie v Malackom hlase, nezaplatíte ani cent. Tá je totiž rovnako ako blahoželania či spomienky zadarmo. Zaplatíte len za komerčnú inzerciu, a to 1 € za riadok. PR v rozsahu 1 normostrany je spoplatnená sumou 33,19 €, za uverejnenie loga alebo fotografie je príplatok 16,60 €. Pri plošnej inzercii platí suma 0,66 € za 1 cm2, pričom redakcia ponúka viaceré zľavy za opakovanie či akcie týkajúce sa bezplatného uverejnenia PR článku. 

Oddelenie marketingu – to sme my.

Za uverejnenie blahoželania, spomienky, oznámenia o narodení či úmrtí zaplatíte za 3 dni 1,65 €, za 6 dní  3,31 €. Ak niečo predávate, chcete kúpiť či vymeniť, za oznam vysielaný  3 dni zaplatíte 3,31 €, 7 dní 4,97 €. Občiansku inzerciu môžete zaplatiť priamo v pokladnici MsÚ v klientskom centre na prízemí. Komerčná inzercia, uverejnená na 1 obrazovke vo videotexte eM TV, je spoplatnená za 1 mesiac sumou 132,77 €, za 2 mesiace zaplatíte 199,16 €, za 3 mesiace 331,93 €, za 4 mesiace 464,71 €, za 5 mesiacov 597,49 € a za 6 mesiacov 663,88 €. Za každú ďalšiu uverejnenú stranu priplatíte 3,31 € za každých začatých 10 dní. V prípade celoročnej zákazky uhradíte 995,80 €. Ak nechcete mať inzerciu uverejnenú viac ako mesiac, zaplatíte:

Pri inzercii môže byť uverejnená aj  fotografia. Ak ju dodáte v elektronickej podobe, zaplatíte za jednu 1,65 €. V prípade, že si fotografiu necháte vyhoto

viť redaktorom, zaplatíte 3,31 € za kus. Za uverejnenie loga zaplatíte 6,63 €. 
Ak ste podnikateľ ponúkajúci prácu, máte možnosť vašu ponuku uverejniť podľa tohto cenníka: 

1 deň = 3,31 €; 
1,65 € za každú ďalšiu obrazovku, 2 dni = 6,63 €, 
3 dni = 9,95 €, 
4–6 dní = 13,27 €; 
19,91 € za dve obrazovky, 7 dní = 16,59 €; 
24,89 € za dve obrazovky.

V teletexte eM TV môžete uverejňovať aj PR články či redakciou nevyžiadané stanoviská. Za 2 týždne nepretržitého vysielania v rozsahu 1 normostrany zaplatíte 33,19 €. 

Vysielanie pre všetkých
   1 deň = 9,95 €,
   2 dni = 16,59 €,
   3 dni = 26,55 €,
   4 dni = 33,19 €,
   5 dní = 39,83 €,
   6 dní = 46,47 €,
   7 dní = 53,11 €,
   8 dní = 59,74 €,
   9 dní = 63,06 €,
10 dní = 66,38 €,
11 dní = 69,70 €,
12 dní = 73,02 €,
13 dní = 76,34 €,
14 dní = 79,66 €,
15 dní = 82,97 €,

16 dní =    86,30 €,
17 dní =    89,62 €,
18 dní =    92,94 €,
19 dní =    96,26 €,
20 dní =    99,58 €,
21 dní = 102,90 €,
22 dní = 106,22 €,
23 dní = 109,53 €,
24 dní = 112,85 €,
25 dní = 116,17 €,
26 dní = 119,49 €,
27 dní = 122,81 €,
28 dní = 126,13 €,
29 dní = 129,45 €.
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Právo na pomoc má každý občan, 
ktorý sa ocitne v nepriaznivej so
ciálnej situácii či už zo zdravot
ných, alebo iných dôvodov. Niekto 
potrebuje len malú pomoc, iný po
trebuje trvalú a náročnú starostli
vosť. Prirodzené je, že v prvom ra
de pomáha rodina, prípadne suse
dia a priatelia. Nie vždy je to však 
možné. V prípade, kedy už takáto 
pomoc nie je postačujúca, musí po
môcť obec, samosprávny kraj ale
bo štát.

Aj Mesto Malacky v rámci nových 
právnych úprav poskytuje prostredníc-
tvom Mestského centra sociálnych slu-
žieb (MsCSS) viacero druhov sociálnych 
služieb. Poskytujú sa priamo v prirodze-
nom prostredí klienta alebo v zariadení 
na to určenom. 

Opatrovanie v zariadení 
Pobytová forma opatrovateľskej služ-

by sa poskytuje v zariadení opatrovateľ-
skej služby (ZOS). Mesto Malacky túto 
službu vykonáva prostredníctvom 
MsCSS v dvoch zariadeniach, a to na Ul. 
1. mája č. 9 a na Mierovom námestí č. 12. 
V týchto zariadeniach ide o sociálnu 
službu na určitý čas osobe, ktorej nie je 
možné poskytovať opatrovateľskú služ-
bu v prirodzenom domácom prostredí. 

V rámci tejto služby sa klientovi poskytu-
je pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, so-
ciálna rehabilitácia, ošetrovateľská sta-
rostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upra-
tovanie, pranie, žehlenie a údržba bieliz-
ne a šatstva. V zariadeniach sa o klientov 
24 hodín denne stará skúsený a ústreto-
vý personál. Obe zariadenia praskajú vo 
švíkoch. „V zariadeniach máme spolu 46 
klientov, čo je maximálna kapacita,“ po-
vedala pre Malacký hlas Daniela Mrač-
nová, riaditeľka MsCSS. „Na umiestnenie 
do zariadenia sme museli zaviesť pora-
dovník. Vypracovali sme si databázu 
uchádzačov, ktorých po uvoľnení miesta 
postupne oslovujeme. Samozrejme, že 
uprednostňujeme Malačanov, ale v pr-
vom rade sa snažíme umiestniť ľudí osa-
melých a bezdetných, o ktorých sa nao-
zaj nemá kto postarať,“ dodáva. Výška 
úhrady za deň pobytu je rôzna. Určuje sa 
podľa stupňa odkázanosti fyzickej oso-
by na pomoc inej fyzickej osoby takto: 

II. a III. stupeň 1,66 € na deň
IV. a V. stupeň 2 € na deň  
VI. stupeň 2,32 € na deň. 
Pripláca sa stravná jednotka, uprato-

vanie, pranie a žehlenie – cca 3 € denne.

 Opatria aj doma
Malacky poskytujú svojim občanom 

aj opatrovateľskú službu v teréne, čiže 
priamo v domácnosti. V praxi to vyzerá 
tak, že sa opatrovateľ/ka stará o klienta 
v jeho prirodzenom domácom prostre-
dí, čím sa u klienta eliminuje stres, spô-
sobený vytrhnutím zo známeho prostre-
dia. Rozsah služby záleží na tzv. stupni 
odkázanosti a požiadavke klienta. Nápl-
ňou práce opatrovateľov pri poskytova-
ní opatrovateľskej služby v domácnosti 
je zabezpečiť klientovi pomoc a dohľad 
pri vykonávaní sebaobslužných úkonov 
(napr. vykonávanie osobnej hygieny, hy-
gienickej starostlivosti o celé telo, porci-
ovanie stravy, obliekanie a vyzlieka-
nie, obúvanie a vyzúvanie a pod.), úko-
nov starostlivosti o svoju domácnosť 
(nákup drobného spotrebného tovaru, 
príprava alebo donáška jedla, bežné 
upratovanie v domácnosti a ďalšie jed-
noduché úkony spojené s prevádzkou 
a udržiavaním domácnosti) a tiež pri vy-
konávaní základných sociálnych aktivít 
(sprievod na lekárske vyšetrenia, na vy-
bavenie úradných záležitostí ap.). Za po-
skytovanie tejto sociálnej služby klient 
platí úhradu vo výške 1 €/h. Aj v prípade 

záujmu o poskytovanie tejto služby je 
potrebné podať si na mestskom úrade 
žiadosť o posúdenie odkázanosti na 
uvedenú sociálnu službu. O opatrovanie 
v teréne je veľký záujem. Momentálne 
opatrujeme 90 klientov, o ktorých sa 
stará 86 opatrovateľov/liek,“ hovorí ria-
diteľka mestského centra. Podľa jej slov 
nemajú s personálom žiadne problémy. 
Opatrovateľov nájdu vždy veľmi rýchlo. 
Všetci zamestnaní opatrovatelia sa mo-
mentálne pripravujú na špecializovaný 
kurz s názvom Opatrovateľ/ka v EÚ. 
„V prvej fáze preškolíme približne 40 
opatrovateliek,“ dodáva D. Mračnová. 

Sociálny taxík
Ďalšou sociálnou službou, ktorú 

mesto poskytuje svojim občanom, je 
prepravná služba poskytovaná osobe 
s ťažkým zdravotným postihnutím od-
kázanej na individuálnu prepravu au-
tom alebo osobe s obmedzenou schop-
nosťou pohybu a orientácie. Odkáza-
nosť na prepravnú službu sa preukazuje 
posudkom vydaným úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Vtedy si môže ob-
čan mesta uzatvoriť zmluvu o poskyto-
vaní prepravnej služby s MsCSS. Túto 
službu však môžu využívať aj ľudia, ktorí 
sa ocitli v situácii, kedy je ich zdravotný 
stav krátkodobo nepriaznivý, napríklad 
si zlomili ruku alebo nohu. V tomto prí-
pade na poskytnutie prepravnej služby 
stačí len potvrdenie od ošetrujúceho le-
kára. Objednať si sociálny taxík je po-
trebné osobne alebo telefonicky (t. č. 
034/772 30 68) minimálne 24 hodín vo-
pred na dispečingu pri MsCSS. O tom, že 
sociálny taxík sa skutočne využíva, niet 
pochýb. „Za 6 mesiacov prevádzkovania 

bolo vykonaných 486 prevozov. Sociál-
ny taxík denne odvezie klientov až na 
sedem miest, a to nielen na vyšetrenia 
k lekárovi, ale aj na stretnutie do klubu 
dôchodcov a podobne,“ priblížila situá-
ciu D. Mračnová. 

Taxík nie je zadarmo 
Osoba odkázaná na prepravnú služ-

bu na území mesta zaplatí za jazdu 0,30 
€, mimo mesta 0,10 € za km. Držitelia 
preukazu ťažko zdravotne postihnutého 
či s invalidným alebo starobným dô-
chodkom uhradia za jazdu na území 
mesta 0,45 €, mimo neho 0,15 € za km. 
Ten, kto má z úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny priznaný peňažný príspe-
vok na prepravu, zaplatí za jazdu v mes-
te 1,10 €, mimo mesta 0,20 € za km. 
Sprevádzajúci za prepravu platí iba v prí-
pade, ak prepravovaná osoba na neho 
nie je odkázaná. Vtedy ho jazda v meste 
vyjde 0,45 €, mimo mesta 0,15 € za km. 
Úhrada za stojné predstavuje 1 €. 

Opatrovateľky a opatrovatelia  
využite odľahčovaciu službu 
Táto služba je podpornou službou 

a je novým druhom medzi poskytova-
nými sociálnymi službami. Ak sa staráte 
o ťažko zdravotne postihnutú osobu 
a poberáte peňažný príspevok na opat-
rovanie, teda ste štátom plateným opat-
rovateľom, môžete využiť uvedenú služ-
bu. Poskytuje sa opatrovateľom v čase, 
keď si potrebujú vybaviť osobné záleži-
tosti ap. Toto „voľno“ sa poskytuje v roz-
sahu 30 dní v jednom kalendárnom ro-
ku, pričom je možné čerpať ho aj preru-
šovane po jednotlivých dňoch, nie však 
po hodinách. Počas poskytovania od-

TÉMA ČÍSLA  •  INZERCIA
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3778,55 €, v tomto roku bude prevádz-
ka mesto stáť 12 787 €. Podľa znenia 
VZN poskytne útulok službu osobám, 

ktoré nemajú zabezpečené nevyhnut-
né podmienky na uspokojovanie zá-
kladných životných potrieb ani ubyto-
vanie, alebo nemôžu doterajšie býva-
nie užívať a ak je ich život a zdravie váž-
ne ohrozené. Pobyt v zariadení posky-
tujúcom tri lôžka a kúpeľňu so sociál-
nym zariadením však nie je bezplatný. 
Osoba v ňom ubytovaná zaplatí 1,78 € 
na deň, príplatok za poskytnutie opat-
rovateľskej služby, ak je na ňu klient  
odkázaný, je 1 € za hodinu. V prípade, 
ak bezdomovec nemá žiadne finančné 
prostriedky, sociálnu službu za neho 
zaplatí mesto z Fondu pomoci pre ob-

čanov v núdzi. Ak má trvalý pobyt 
v inom meste či obci, úhradu za neho 
zaplatí tá obec, v ktorej trvalý pobyt 
má.

Ľudskosť verzus zákon
Útulok na Mierovom námestí nav-

štívil hygienik 3. februára a schválil  
ho ako prevádzkyschopný. Už niekoľko 
dní predtým, v čase, keď teplota v noci 
ukazovala takmer –20 °C, tu však našiel 
svoje miesto jeden bezdomovec. Ten 
bol v zúboženom zdravotnom stave, 
riaditeľka MsCSS teda rozhodla o jeho 
ubytovaní. „Momentálne je už pohybli-
vý a jeho zdravotný stav je podľa lekár-
ky stabilizovaný,“ vyjadrila sa na zasad-
nutí MsZ Daniela Mračnová, riaditeľka 
MsCSS. Útulok mal aj v čase redakčnej 
uzávierky jedného obyvateľa.

Zvíťazila ľudskosť
Dokončenie z �. strany

Klienti Betánie si privyrábajú aj predajom časopisu Nota bene.

Sociálne služby v Malackách
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ľahčovacej služby môže byť o opatrova-
ného klienta postarané podľa jeho vlast-
ného výberu - opatrovateľskou službou 
priamo u klienta v domácnosti alebo 
pobytovou formou v zariadení opatro-
vateľskej služby, a to v jednom z dvoch 
zariadení MsCSS. 

Dovezú jedlo aj operú 
Podporný charakter majú aj služby, 

ktoré sa poskytujú v jedálni, práčovni 
a stredisku osobnej hygieny v MsCSS. 
Ich spoločným znakom je, že sa posky-
tujú rovnakým cieľovým skupinám, kto-
rými sú osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím alebo nepriaznivým zdravot-
ným stavom, osoby v dôchodkovom ve-
ku a osoby, ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojo-
vanie základných životných potrieb. 
Strava sa poskytuje nielen priamo v je-
dálni, ale aj donáškou do domácnosti. 
Tiež je možné na základe odporúčania 
ošetrujúceho lekára poskytnúť aj diabe-
tickú stravu. Za obed v jedálni zaplatí 
osoba s trvalým pobytom v Malackách 
1,66 €, za diabetickú stravu 1,76 € a za 
donášku obeda do domácnosti 0,50 €. 
V prípade donášky dvoch obedov do 
jednej domácnosti je to 0,66 €. Ak patrí-
te do niektorej z vyššie uvedených cie-
ľových skupín, môžete v MsCSS požia-
dať aj o pranie, žehlenie a údržbu bieliz-
ne a šatstva a tiež o poskytnutie mož-
nosti vykonať základnú osobnú hy-
gienu. Pranie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva stojí 2 € za jedno pranie. Jedna 
osoba za vykonanie základnej osobnej 
hygieny zaplatí 0,50 €. 

Požičanie pomôcok 
Ak ste osobou s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo s nepriaznivým zdra-
votným stavom a potrebujete zdravot-
nícku pomôcku, môžete si ju na dohod-

nutý čas zapožičať v MsCSS alebo na ob-
dobie, kým si ich nezabezpečíte zo zdra-
votnej poisťovne alebo nedostanete na 
ich zakúpenie peňažný príspevok. Za 
požičanie jednej pomôcky sa platí 0,20 
€/deň. ,,Najčastejšie si u nás klienti za-
požičiavajú zdravotnícke postele, mat-
race, chodúlky, barly a máme k dispozí-
cii aj špeciálny antidekubitný matrac, 
ktorý je určený najmä pre ležiacich klien-
tov,“ upresňuje výpočet pomôcok riadi-
teľka mestského centra D. Mračnová. 

Žiadajte si o služby 
Ak máte pocit, že potrebujete využiť 

niektorú zo sociálnych služieb, požiadaj-
te si o ňu. Musíte si podať písomnú žia-
dosť o posúdenie odkázanosti na sociál-
nu službu, ktorú vám poskytnú  
v MsÚ v klientskom centre – sociálna 
pomoc, v MsCSS na Ul. 1. mája, alebo  
si ju môžete stiahnuť zo stránky www.
malacky.sk v sekcii Občan – tlačivá – so-
ciálna pomoc. Žiadosť sa podáva  
v klientskom centre – referát sociálnej 
pomoci. Súčasťou žiadosti je aj lekársky 
nález, ktorý vyplní a potvrdí ošetrujúci 
lekár. Po zaevidovaní žiadosti sa začína 
správne konanie o odkázanosti na soci-
álnu službu, ktorého výsledkom je roz-
hodnutie o  odkázanosti. Na základe 
právoplatného rozhodnutia o odkáza-
nosti na sociálnu službu uzatvorí Mest-
ské centrum sociálnych služieb so žia-
dateľom zmluvu o jej poskytovaní. Nie 
všetky služby sa poskytujú na základe 
rozhodnutia a zmluvy. „V prípade stra-
vovania, prania, žehlenia, poskytovania 
základnej osobnej hygieny, ubytovania 
v útulku a niektorých prípadoch pre-
pravnej služby nemusí byť uzatvorená 
zmluva, stačí len objednávka,“ hovorí 
Alena Kmecová, vedúca klientskeho 
centra. 

Bližšie informácie poskytnú sociálne 

pracovníčky MsÚ v Malackách, KC –  
referát sociálnej pomoci osobne na  
prízemí, číslo dverí 111 alebo na t. č. 
034/796 61 18. 

• • • 
Kompletné znenie doplneného Vše-

obecne záväzného nariadenia o posky-
tovaní sociálnych služieb mestom nájde-
te už čoskoro na www.malacky.sk 
v sekcii Mesto – samospráva mesta – 
všeobecne záväzné nariadenia. 

MONIKA CZEILINGEROVÁ, iša, sisa

Čím sa líšia žeraviace sviečky jednotlivých výrob-
cov okrem životnosti a ceny?

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 adresaautodieloch

Nebojte sa opýtať na žeraviče

Akušat vám ponúka kompletný sortiment francúzskych špičkových
žeraviacich sviečok EYQUEM pre všetky druhy dieselových motorov 

a mnoho dobrých rád, ktoré vám dajú istotu správneho riešenia.

Podstata funkčnosti žeravičov je vo
svojej konštrukcii rovnaká - je to že-
raviaca špirála, ktorá sa však nieke-
dy líši podstatnými detailmi (napr. 
EYQUEM osadzuje žeraviče tech-
nológiou tzv. dvojitého vlákna). Zá-
sadne rozdiely sú v kvalite, ktorá sa
okrem spoľahlivosti  štartovania die-
selových motorov v zimnom období 
prejavuje optimalizáciou spotreby 
paliva, zníženou emisiou škodlivých 
látok, menšou dymivosťou i menšou 
hlučnosťou motora po štarte. 
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Čo si myslíte o tom, že 
mesto zriadilo pre ľudí 
bez domova útulok?

Monika Čaputová
Samozrejme, že je to dob
ré. O ľudí sa treba po
starať a toto je podanie 
pomocnej ruky v núdzi. 
Som za výstavbu viace
rých takýchto zariadení. 

Nie každý, kto sa v takejto ťažkej situácii  
vyskytne, je alkoholik, alebo si za to môže 
sám. Je množstvo príbehov o životnom ne
šťastí, čo postretlo aj celé rodiny. A dokon
ca si myslím, že keď sú veľké mrazy, tak by 
bolo vhodné, aby čakárne na železničných 
staniciach boli prístupné ľuďom bez stre
chy nad hlavou. 

Eliška Brajerová
Myslím si, že je to vždy 
lepšie, ako keby sa mali 
váľať po lavičkách v par
ku či pri Kauflande pod 
stromom. Na druhej stra
ne, keď už sa mohlo in

vestovať do bezdomovcov, ktorí si za to 
môžu väčšinou sami, že sa dostali tam, 
kam sa dostali, prečo sa neinvestuje naprí
klad do opravy detských ihrísk? 

Pavol Bartolomej
Aspoň majú kde prespať 
a nemusia riešiť stanice 
a ulicu. Aj tento rok na 
Slovensku zomreli bez
domovci na omrzliny.

Petra Ichmannová
Myslím, že to je dobrá 
vec. Každému z nás sa 
môže niečo také stať, 
veď aj bezdomovec je 
človek.                sisa

Začať odznova
Útulok však neslúži na dlhodobé 

ubytovanie, plní úlohu krízovej izby. 
Ľudia v núdzi, ktorí prišli o strechu nad 
hlavou, sa môžu obrátiť na azylové cen-
trum Betánia. Na dôvod, pre ktorý zo-
stali na ulici, sa nikto pýtať nebude. „Ľu-
ďom dávame možnosť začať od nuly,“ 
hovorí Anna Beňková, zástupkyňa ria-
diteľky azylového centra. Momentálne 
tu žije 7 matiek so 17 deťmi a 12 mu-
žov. „Horná hranica pobytu je rok, 
v odôvodnených prípadoch ale aj tri 
roky. Keď nás ľudia opúšťajú, nejdú na 
ulicu. Po celý čas ich pobytu sa s nimi 

rozprávame a snažíme sa usmerniť ich, 
aby si šetrili na podnájom či aspoň ži-
vot v ubytovniach, na ktoré im poskyt-
neme aj kontakty,“ vysvetľuje. Do Betá-
nie sa dostanú len ľudia, ktorí nie sú 
pod vplyvom alkoholu a nachádzajú sa 
v hmotnej a sociálnej núdzi. Musia sa 
však vedieť o seba postarať, pretože 
centrum neposkytuje ošetrovateľské 
služby. Prijímajú tiež odchovancov det-
ských domovov, ktorí nemajú kam ísť. 
Keď Betánia pre nedostatok lôžok ne-
môže prijať nových klientov, odporučia 
im pracovníci krízové centrá v okolí. 
„Keď si však služba všimne nevhodné 
správanie a na testeri alkoholu sa obja-
ví viac ako 1,00, musíme klienta zo za-
riadenia vykázať,“ pokračuje A. Beňko-

vá a dodáva, že klientov podporujú aj 
v protialkoholickej liečbe. Po nej sa to-
tiž môžu vrátiť do centra. 

Centrum disponuje ubytovacou čas-
ťou pre mužov aj pre ženy, navzájom 
sa nenavštevujú. Aj keď sa niekedy me-
dzi obyvateľmi vyvinie vzťah, žiť tu 
spolu nemôžu. Každá časť má vlastnú 
kuchyňu, spoločenskú miestnosť a so-
ciálne zariadenia. Práve v spoločnej 
obývačke sa klienti stretávajú. „Neto-
lerujeme klamstvá, klebety ani poni-
žovanie,“ uzatvára A.  Beňková, ktorá 
ďakuje všetkým Malačanom, ochot-
ným azylovému centru pomáhať. 

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Pre  klientov  útulku  sú  pripravené  tri  
postele  aj  kúpeľňa  so  sociálnym  zaria-
dením. 
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nesúhlasia s útulkom
Vlastníci bytov v polyfunkčnom objekte na Mierovom námestí 12 spísali  

petíciu proti vzniku útulku pre bezdomovcov na prízemí domu. 11. februára 
ju doručili mestu. Obyvatelia domu si ťažkajú, že sa o útulku dozvedeli ako po-
slední, hoci sa ich to bezprostredne týka. Riešia tu pritom problémy s nepla-
tičmi či neprispôsobivými občanmi, ktorí poškodzujú spoločné priestory. 
V dome pravidelne zasahuje mestská polícia.                    mh

Stanovisko 
k petícii 

Útulok bol zriadený na základe VZN 
a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách. Slúži na zabezpe-
čenie nevyhnutných podmienok na 
uspokojovanie základných životných 
potrieb pre fyzickú osobu bezodkladne, 
ak sú jej život a zdravie vážne ohrozené 
v zariadení, ktorým je útulok. Ide o troj-
posteľovú izbu, kde v prípade ohrozenia 
života a zdravia fyzickej osoby bude po-
skytovaná sociálna služba. V súlade s § 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov mesto 
návrh VZN o poskytovaní sociálnych slu-
žieb, ktorého súčasťou je aj zriadenie 
útulku, zverejnilo 15 dní pred rokovaním 
MsZ, a to vyvesením na úradnej tabuli 
mesta a na elektronickej vývesnej tabuli 
(webstránka mesta). Súčasťou oznáme-
nia je informácia o možnosti podania 
pripomienky, resp. námietky k danému 
návrhu. Do 4. 2. (deň rokovania mestské-
ho zastupiteľstva) nebola doručená ale-
bo vznesená žiadna pripomienka, resp. 
námietka. S petíciou bude naložené 
v zmysle príslušného zákona. 

ALENA KMECOVÁ, vedúca KC
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Autorom výroku, ktorý je ukrytý v taj-
ničke krížovky, je nemecký básnik  
Heinrich Heine (1797–1856).

Vodorovne
A temer – spodná časť sukne – bývalá 

česká predajňa mäsa B talianska hereč
ka – mesto v Etiópii – starý otec (nem.) – 
počítal C odporovacia spojka – obrad  
pomenovania – domácke meno Aurélie 
– chemická značka selénu – drobné by
tové motýle D tajnička E náboženská 
hlava šiitov – medzinárodné označenie 
lietadiel Nového Zélandu – sídlo v Špa

nielsku – katolícky kňaz, obyč. rehoľný – 
otec (hovor.) F český sochár – meno 
Romančíka st. – hudobná televízna sta
nica – patriaci Kate G čiernomorský prí
stav a kúpele – spočítam – vyvaľuje oči 
(expr.)

Zvisle
1. slovo po slabikách/sylabách 2. me

no maliara Sokola 3 rezaním upravuje  
4 druhá solmizačná slabika – katolícky 
klub mládeže (skr.) – a podobne (skr.)  
5 osobné zámeno – energická 6 cestov
ný doklad – lepením vlož 7 zostarlo  

8 zbytočne – plúž 9 nezištná 10 čínske 
ženské meno – lepiť (po česky) 11 padá 
zo stromu (lístie) 12 pokladnica (hovor.) 
– opak tu 13 symbol väzenia – pästiar
ska skratka 14 citoslovce bolesti – svet 
(rus.) – keď 15 postavená v zvislej po
lohe 16 lepom na niečo prilepil 17 sta
rogermán (aj Alaman)
Pomôcky:  ASAB, IMÁM, ROA, VIVA, LO, ÁA

Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác-
nosti, nech pošle kupón spolu so správ-
nymi odpoveďami do 22. februára a za-
radíme ho do žrebovania.

KUPÓN

3

Spomedzi čitateľov, ktorí nám posla
li správne vylúštenie tajničky – I srd-
ce má svoj rozum – sme vyžrebo
vali Štefániu Lipovú zo Štefánikovej 
ulice v Malackách. Získava sadu CD. 
Žiadame výherkyňu, aby sa do 29. 
marca ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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Spracovanie účtovníctva 
jednoduché a podvojné, DPH, mzdy, 
daňové priznanie, poradenstvo.

Kontakt :  0903  567 517
MH 10 F3

KrížovKA Pripravil: VojtECH KúKoľ

Zbiera celé Slovensko
Slnečné hodiny na nádvorí Pálfiovského kaštieľa zaujali zberateľa foto-
grafií historických zaujímavostí Kamila Pánika.

Podľa zúčastnených bol tohtoročný ples františkánskeho gymnázia najvydarenejší.

Gymnazisti sa na plese 
výborne zabávali

Pred desiatimi rokmi sa začala tradícia reprezentačných plesov Gymnázia 
sv. Františka Assiského. 11. ročník plesu sa konal 30. januára v Kultúrnom 
dome v Rohožníku za prítomnosti viac ako 200 hostí, medzi ktorými bol 
malacký dekan ján Hudec, primátor jozef ondrejka s manželkou a zástupca 
primátora jozef Bulla s manželkou.

o tom, že mladí ľudia chcú zacho-
vávať kultúrne tradície, svedčí aj 
fakt, že už aj Malacky majú svoj 
folklórny súbor. jeho názov je jed-
noducho malacký – folklórny sú-
bor Macejko.

,,Zatiaľ je nás len 10 párov, ale určite 
sa budeme rozširovať,“ tvrdí umelecká 
vedúca Andrea Adamovičová. ,,Mo
mentálne sme v štádiu pátrania po pô
vodnom malackom kroji a zvykoch, kto
ré sa od dediny k dedine na Záhorí líšia,“ 
dodáva A. Adamovičová. Súbor má za 
sebou prvé vystúpenia aj podujatia. Pr
vými podujatiami bol maškarný bál na 

Silvestra a prvý folklórny ples. ,,V reper
toári máme čepčenie nevesty, ktoré má 
na svadbách veľký úspech a pre nádej
ných ženíchov a nevesty pripravujeme 
aj rýchlokurz tanečnej prípravy,“ upres
ňuje vedúca súboru. Naposledy Ma
cejko predtancoval na školskom plese 
vo Veľkých Levároch, kde biele staro
dávne kroje potešili oko nejednej prí
tomnej dámy a pekné tanečnice zasa 
srdce nejedného plesajúceho muža. Na 
Prvomájové Malacky pripravuje Macej
ko program starodávnych tancov a cho
reografiu na „tú našu pjesničku“ – Išeu 
Macek do Mauacek.

                -nv-

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym postihnutím 
v Malackách Vstúpte, n. o. (Centrum Svitania), aj tento rok 
prosí o Vašu podporu prostredníctvom poukázania sumy do 
výšky 2 % zo zaplatenej dane. Takto získané peniaze budú 
použité na dobrý cieľ, pomôžu ľuďom s mentálnym postih
nutím a prispejú k zvýšeniu kvality ich života. Všetkým, ktorí 
sa rozhodli pomôcť, patrí veľké ĎAKUJEME.

Názov:  Vstúpte, n. o.
Sídlo:  1. mája 15, 901 01 Malacky
IČO:  37924664
Právna forma: nezisková organizácia
Číslo účtu:  0189346266/0900
webstránka: www.vstupte.org
email: vstupte@gmail.com
Tel./fax.: 0918 75 65 48, 034/772 62 74

Riaditeľka školy Viera Zaíčková otvo
rila spoločné podujatie a študenti gym
názia sa predstavili v predtancovaní. 
Prekvapením večera bolo vystúpenie 
majstrov Slovenska v spoločenských 
tancoch Ivany Surovcovej a Erika Ňarja
ša. So svojou ukážkou spoločenského 
tanca vystúpil aj pár z TK Grande Malac
ky Emília Mecháčková a Róbert Szabó. 
O zábavu sa až do skorého rána starala 

hudobná skupina Dkvintet. „Plesajúci“ 
hostia ocenili najmä príjemnú, takmer 
rodinnú atmosféru a skvelú zábavu. 
Podľa slov viacerých z nich bol tohto
ročný ples jeden z najlepších, za čo pat
rí vďaka organizátorom, sponzorom, ale 
aj všetkým zúčastneným.

text: MARtIN MACEjKA
Foto: GABRIELA PEŤKoVÁ

Slnečné hodiny na nádvorí kaštieľa sa podľa projektu jeho rekonštrukcie zachovajú.

„Nazbieraných mám približne 17tisíc 
fotografií rôznych slnečných hodín, ale 
aj komínov, mostov, hradov či pranie
rov,“ prezradil rodák z východosloven
skej Turne, roky žijúci v Záhorskej Vsi. Fo
tografia slnečných hodín z Malaciek je 
jeho stá. „Okrem kaštieľa ukazovali Ma
lačanom čas aj slnečné hodiny na hospo
dárskej základni kaštieľa, ktorá stála na 
mieste dnešnej budovy polície na Zá
mockej ulici. Ešte pred niekoľkými rokmi 
si okoloidúci mohli všimnúť hodiny 
tohto typu na Štúrovej ulici. „Majiteľ do
mu tu použil znaky zverokruhu a hodiny 
slúžili skôr ako dekorácia,“ vysvetlil zbe
rateľ, ktorý pre svoju záľubu už precesto
val celé Slovensko. Záhradník, pre ktoré
ho je fotografovanie celoživotným ko
níčkom, videl na Záhorí už všetky slneč

né hodiny s výnimkou Sobotišťa. Zaujali 
ho aj praniere v okolí nášho mesta, napr. 
v Stupave či Plaveckom Petre. „Hodiny 
na Pálfiovskom kaštieli sú síce jednodu
ché, no bola by veľká škoda ich nezacho
vať,“ dodal K. Pánik, ktorého pozornosť 
upútala aj zrekonštruovaná synagóga. 
To by sa však podľa architekta Alexandra 
Németha nemalo stať. „Rekonštrukcia sl
nečných hodín je súčasť etapy, ktorá eš
te nie je aktuálna. Ich obnova zatiaľ nie 
je ani zahrnutá v rozpočte rekonštrukcie 
kaštieľa, pretože ide o pamiatkovo chrá
nený artefakt. Ten sa musí najprv reštau
rátorsky doskúmať a neskôr sa v súčin
nosti s Krajským pamiatkovým ústavom 
Bratislava určí metóda reštaurovania,“  
vysvetlil A. Németh. 

text: SIMoNA ŠÍPoVÁ, foto: archív

Záhorácky folklór bude

2 % z vašich daní pre dobrú vec

• Predám zberateľom katalógy mincí 
a bankoviek ČSR, H, PL, svet, euromince, 
listy do albumov na bankovky, albumy, 
bankovky a mince. 

Kontakt: fero9@azet.sk, 0904 61 56 00

DrobNá iNZerCiA

Strechu 
neopravovalo 
MCK

Na článok týkajúci sa Kultúrního  
domečka v minulom čísle Malackého 
hlasu zareagovala riaditeľka Mestské
ho centra kultúry Jana Zetková. Podľa 
jej názoru poskytla redakcii Eva Soko
lová, vedúca oddelenia projektového 
riadenia, nepravdivé informácie. „Mys
lím, že keby strechu kina rekonštruo
valo MCK, niečo by som o tom ako  
jeho riaditeľka musela vedieť. Strechu 
Kultúrního domečka nikdy nerekon
štruovalo ani MCK, ani mesto. Napo
sledy ju opravovala rodina Singerová 
v 90. rokoch,“ oponuje J. Zetková. 

E. Sokolová chybu priznala. „Sku
točne prišlo k omylu. Strechu opravo
vali bývalí majitelia kina,“ uviedla. 

-sisa-

NA PrAvÚ MierU

Už aj Malacky majú svoj folklórny súbor.

-pr-
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dila Jana Pagáčová, zástupkyňa riaditeľ
ky pre pedagogické činnosti. 

Škola s duchovným rozmerom
Druhé otvorilo dvere Gymnázium sv. 

Františka z Assisi. Stavia na bohatej his
tórii a ponúka rodinnú atmosféru v súla

de s mottom Pokoj a dobro. Cirkevné 
gymnázium sa zameriava na štúdium so 
všeobecným zameraním, pri ktorom je 
posilnená výučba prírodovedných pred
metov, a so zameraním na cudzie jazyky. 
Napriek tomu, že povinným predmetom 
je tu aj katolícke náboženstvo, študenti 
sa raz do týždňa stretávajú na svätej omši 

a začiatok i koniec vyučovania sprevádza 
modlitba, je škola otvorená i neveriacim 
či študentom s iným vierovyznaním. 

Riaditeľka Viera Zaíčková považuje za 
plusy gymnázia projektové vyučovanie, 
ale aj vybavenosť multimediálnou učeb
ňou či chemickým laboratóriom. Obidve 
školy môžu do nasledujúceho školského 
roka prijať 60 študentov, štátne gymná
zium prijme 20 žiakov na osemročné štú
dium.          Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ 

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Príbeh o rôznych podobách mater
stva a detstva Denník zlej matky sa 
odohráva počas jedného roka. Za ten 
čas sa hlavné protagonistky dozvedia 
odpovede na mnohé otázky, naprí
klad kedy ste dosť starí na to, aby ste 
si dali niekoľko vodiek, alebo kedy ste 
dosť stará, aby ste sa stali matkou. 

Psychologický román Ľadová pas
ca získava Tomáš Benka z Malaciek. 
Žiadame výhercu, aby sa do 15. marca 

ohlásil v redakcii na Radlinského ulici 
2751/1, 3. p., č. d. 407.

Ak  chcete súťažiť o román Ľadová 
pasca, pošlite do 22. februára nale
pený 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

KUPÓN

3
Kníhkupectvo 
ĽUBICA

čítAjte A vyhrAjte

je dom postavený tak pevne, aby hore 
na ňom mohla byť sýpka pre našu úro
du, najmä na obilie. Veď strecha aj fasá
da sú ešte stále pôvodné. JRD neskôr náš 
hospodársky dvor zlikvidovalo. 

V čase, keď boli roľníci označovaní za 
kulakov, sme boli prinútení dom veľmi 
nevýhodne predať vopred určenému 
majiteľovi. Potom sme sa odsťahovali do 
Rohožníka, neskôr do Bratislavy,“ hovorí 
člen roľníckej rodiny, ktorá bola v minu
losti prenasledovaná režimom. Na život 
v dome, v okolí ktorého sa ešte nenachá
dzala domová výstav
ba, Némethovcom zo
stalo viacero pamia
tok. „Za Slovenského 
štátu žila v bývalých 
kasárňach veľká ne
mecká posádka. Jej príslušníkom bol aj 
študent výtvarných umení, ktorý cho
dieval maľovať do okolia nášho domu. 
Namaľoval ho a deň predtým, ako bola 
posádka vyslaná na front, nám obrázok 
daroval. Odvtedy sme o ňom nepočuli, 
pravdepodobne vo vojne padol,“ spomí
na A. Németh. Dodnes stráži kúpnopre
dajnú zmluvu, ktorou jeho rodičia zís
kali pozemok na dom a hospodárstvo. 
„Predtým to totiž bola časť Pálfiho záhra
dy,“ vysvetľuje A. Németh. Na zmluve 
jasne vidieť podpis Jozefa Pálfiho, veľko
statkára zo Smoleníc, aj Adalberta Pre
noszila, advokáta. 

Rodina A. Németha sa do Malaciek 
vrátila až po roku 1989. Do domu sa už sí
ce nikto z nich nenasťahoval, žijú však 
neďaleko, na tej istej ulici.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

A je tu nová rubrika. V nej budeme 
dávať otázky priamo na telo tomu, 
o kom si myslíme, že by nám na ne 
mohol odpovedať. A zasa je tu 
možnosť pre vás. Na adresu me
dia@malacky.sk nám môžete po
sielať otázky spolu aj s adresátom, 
komu by ste radi otázku priamo 
na telo položili. Po prvýkrát sme 
tak urobili za vás. 

Pýtame sa riaditeľa 
spoločnosti 
AD hOc Malacky, 
p. o. m., 
Vladimíra 
Mihočka: 

Prečo je v plavárni 
taká zima najmä 
po šiestej večer 
a studená voda?

Teplota vody v bazénoch ŠH Malina 
počas prevádzky neklesá pod hodnoty 
26 °C v plaveckom a pod 28 °C v det
skom bazéne a dovolím si tvrdiť, že od 
16.00 h do 20.00 h ich v mnohých prí
padoch prekračuje. Teplota ovzdušia  
v plavárni v tomto období sa pohybuje 
na hodnotách 23–24 °C. Žiaľ, keď sa 
vyjde z vody, pociťujeme chlad. Kryté 
plavárne nie sú letné kúpaliská, kde 
teplota ovzdušia oproti vode je o 10 až 
15 stupňov teplejšia, alebo termály. Sú 
to predovšetkým plavárne a v prípade, 
že sa pohybujeme po plavárni, odporú
ča sa kúpací plášť. Plaváreň je na 40 % 
presklená. Sklá sú uchytené v kovových 
rámoch, čo tiež ovplyvňuje teplotu 
v plavárni a hlavne v blízkosti preskle
nia. Ohrev vody a ovzdušia sa zabez
pečuje podľa prevádzky plavárne. Pri 
bežnej prevádzke je to od 7.00 h do 
18.30 h, čo postačuje až do ukončenia 
prevádzky o 21.30 h.

iša

A čo sme, prosím vás, čakali? Už to tak 
bude, že naši páni poslanci sa skrátka 
nevzdajú svojich kráľovských výsad. Veď 
prečo by aj? Musíme im jednoducho vy
jadriť svoje pochopenie – ani nám by sa 
predsa od koryta nechcelo. Preto nám 
teda nezostáva nič iné, než sa jednodu
cho pousmiať nad naivným pokusom 
pána Lipšica, ktorý sa pokúšal presadiť 
v novele ústavného zákona zúženie imu

nity pre poslancov. Ale snažil sa, to mu 
nemožno odoprieť. Žeby sa v ňom ozva
lo svedomie? Veď aj poslanci sú len ľudia 
– tak ako my. Z mäsa a kostí, azda s tro
chu vydutejším vreckom, ale to môže 
byť pokojne tá nová móda skvelej Ame
riky, ktorej sa tak cieľavedome strkáme 
do kukurice. 

No troška z „európskejšieho“ súdka. 
Už to je predsa šestnásť rokov, čo sme 

sa my hrdí Slováci osamostatnili od na
šich západných „bratříkov“. Ale asi sme 
spravili chybu, veď predsa len... Uvážme. 
Keď k nám príde Čech, ani za sto rokov 
života v Banskej Bystrici nezačne „hovo
riť“. Slovák si len sadne na českú stoličku 
a už „říká“. No, čo s tým spravíme. Aspoň, 
že sa o nás hovorí, že sme hrdí. A čo viac 
dodať k poslaneckej imunite? Možno len 
to, že ani tá nie  je  všetko.  Zubatá nás 
predsa kosí bez rozdielu – pri nej nám 
veru žiadna imunita nepomôže.

MÁRIO LOReNc

NA
TELO

režim ich vyhnal z domova

Némethovci boli veľká roľnícka rodina. 
Alexander je medzi rodičmi.

Lúky v okolí domu nahradila hustá výstavba.

glosA

Imúnni aj bez Actimelu

Dokončenie z �. strany

gymnaziálne vábenie

Unikátne vedecké prístroje oslovili nielen mladých vedátorov. 

Dokončenie z �. strany

gymnazisti 
experimentujú

V rámci školského vzdelávacieho pro
gramu sa už druhý rok študenti v štát
nom gymnáziu vzdelávajú v predmete 
experimentálne vedy, ktorý umožňuje 
žiakom osvojiť si fyzikálne, chemické, 
biologické aj ekologické procesy. 

Počas Dňa otvorených dverí im bolo 
odovzdané nové experimentálne, počí
tačom riadené pracovisko. Ide o meraciu 
techniku PASCO a softvér Data Studio na 
vyhodnocovanie meraní v oblasti ché
mie, fyziky, biológie a ekológie. Súčasťou 
systému sú mobilné meracie jednotky 
datalogger Xplorer GLX a sady senzorov 
a čidiel na meranie rôznych veličín, napr. 
pohyb a jeho grafické zaznamenanie, 
množstvo CO2 vo vzduchu, dusičnany 
v potravinách, fosfáty v pracích prostried
koch, meranie pH, transpirácia pri rastli
nách atď. „Prístroje obsahujú všetky ná
stroje na meranie i analýzu experimen
tov, zaznamenávajú a ukladajú dátové 
súbory, zobrazuje grafy, tabuľky, vykoná
va analýzy dát vrátane derivácií, integrá
lov, prekladanie krivkami, štatistiky,“ ho
vorí zástupkyňa riaditeľky školy Viera 
Mojžišová. „Vďaka tomu budú môcť štu
denti rýchlejšie, presnejšie a zaujímavej
šie pracovať a nebudú odkázaní len na la
boratórium,“ dodáva. Zakúpenie systému 
a softvéru sa podarilo vďaka finančným 
prostriedkom Združenia rodičov pri  
Gymnáziu Malacky a Pozagas, a. s.       rs

Čas ubieha, zastaviť 
sa nedá, na nášho 
manžela a otca za-
budnúť sa nedá. 
4. 2. uplynú 3 roky, 
čo nás navždy  opus
til drahý manžel, otec, starý otec, šva
gor a svokor DuŠAN TOMÁŠ. S lás
kou v srdci spomína celá rodina.

Už jeden rok, čo nie 
je medzi nami, odi-
šiel, ostali sme sami. 
Ťažko je nám bez ne-
ho, smutno je nám 
všetkým, už to nie je 
také, ako bolo pred-

tým. Ostal smutný ten náš dom, tak veľ-
mi nám chýba v ňom.  
11. 2. uplynie rok, čo nás opustil náš 
manžel, otec, dedo, svokor JÁN Ku-
čeRA. S úctou a láskou spomína celá 
rodina.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Margita Jurkovičová; 
Emília Kočišová; Jozef Kozel; 
Anna Matuškovičová; Emí

lia Milová; Mária Pecháčová; Valéria 
Rovenská; Ján Tedla; Angela Urbano
vá; 85 – Irma Šifelová; 100 – Helena 
Radičová 

Jozef Volár, Malacky, *1921; 
Ján Šemetka, Bratislava, *1931; 

Antónia Biháriová, Plavecký Štvrtok, 
*1946; František Mindák, Malacky, 
*1934; Oľga Polášková, Podunajské 
Biskupice, *1925; Mária Pápežová, So
lošnica, *1930; Anna Vrablicová, Malé 
Leváre, *1920; Valéria Maršáleková, 
Šaľa, *1933

†

sPomIeNKy

Kyticu ruží v ten krás-
ny deň darujeme  Tebe 
zo srdca len. A už jed-
no prianie v srdci má-
me, všetko najlepšie 
k narodeninám praje-
me. 
NIKOLKe TRuBOVeJ k 11. narodeni
nám želajú maminka, tatko, dedo 
a celá rodina Ferko, Jarka a krstná.

BlAhoželáme

VÍTAME MEDZI NAMI:

Erik Zaťko, Martin Makyta

Biela zima
Zem sa odela do panenského šatu.
Keby len vedela, čo zatiaľ deje sa tu.

Kým ona si pripína závoj nevinnosti,
hlboko usína láska i jej cnosti.

Biela nevesta prechádza krajom.
Sníva o miestach, čo mali byť rajom...

ADeLA GReLIKOVÁ

od 2. 2. 2010 do 8. 2. 2010
sPoločeNsKá KroNIKA
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31. január patril v bratislavskej at
letickej hale Elán najprestížnejšie
mu halovému mítingu na Sloven
sku – Elán mítingu. Na podujatí, 
ktoré vzniklo pred niekoľkými rok
mi a na ktorom má fanúšik atletiky 
možnosť vidieť v zime i pretekárov 
zo zahraničia, štartujú pravidelne 
i pretekári AC Malacky. Zúčastnilo 
sa 5 zástupcov AC.

Kvalitný míting by mal obsahovať as-
poň niekoľko známych zahraničných at-
letických mien. Komentátor by mal ve-
dieť strhnúť publikum a informovať di-
vákov o dianí na ploche. To všetko v Bra-
tislave absentovalo a namiesto kva-
litných pretekov videl divák paškvil, 
v ktorom zohrávali úlohu poprední slo-
venskí atléti s priemernými zahraničný-
mi účastníkmi z Nórska, Veľkej Británie či 
Slovinska. Malačania štartovali v hlav-
nom programe. Podujatie však nedo-
siahlo ani úroveň halových majstrovstiev 
SR. Z výkonov pätice malackých atlétov 
sa darilo hneď prvej žene v akcii – šprin-
térke Barbore Šimkovej. Pred týždňom 
ešte pokorená na 60-metrovej trati od 
svojej najväčšej súperky Bršelovej z In-
teru teraz zabojovala a v druhom kole 
šprintérskej disciplíny svoju slovenskú 
konkurentku sfúkla výkonom 7,72 s, čo 

je len tri stotiny od jej osobného rekordu 
z minulého roka. Pred majstrovstvami 
Slovenskej republiky (27.–28. 2.) je to po-
zitívna správa z našich radov.

Na dostrel k osobným rekordom
Na pretekoch sa predstavili traja Ma-

lačania. Dorastenec Martin Koch podal 
v behu na 400 m dobrý výkon. Dostal sa 
na dostrel k svojmu osobnému rekordu 
z minulého roka. Zabehol ho počas M SR 
mužov v Dubnici nad Váhom. V celko-
vom súčte obsadil Koch štvrtú pozíciu 

medzi mužmi a prvú medzi dorastenca-
mi. Najpočetnejšie bola z nášho pohľadu 
obsadená osemstovka – medzi mužmi 
na nej štartoval Ján Beňa, ktorý po obe-
tavom výkone finišoval na štvrtej prieč-
ke v kvalitnom čase 1:53,47 min. Po pr-
vých 400 m, ktoré boli rozbehnuté za  
54 s, začal náš pretekár „tuhnúť“ a vyze-
ralo to, že sa neudrží s bežcami na čele. 
V poslednom kole však vystupňoval svoj 
výkon a ešte stihol prešprintovať Fran-
cúza Ciliciho. Prvým rokom dorastenec 
Marco Adrien Drozda ešte nepozná 

800 metrov tak dôverne, ako jeho muž-
ský kolega J. Beňa. Dosiaľ bol zvyknutý 
behávať žiacky ekvivalent osemstovky – 
beh na 600 metrov a bolo zaujímavé sle-
dovať, ako zvládne ešte zvyšných 200 
metrov. Náš pretekár išiel hneď v úvode 
do čela a na 1. mieste aj pribehol v čase 
2:03,47 min. Nevýhodou preňho bolo, že 
celé preteky si „odtiahol“ sám, v budúc-
nosti by však mal útočiť na lepšie výko-
ny. Prvý štart na 400 m nevyšiel podľa 
predstáv Alexandre Štukovej. Po utrá-
penom behu, v ktorom podľahla Nórke 
Haugeovej, dosiahla na jej pomery slabý 
čas 56,16 s. Malackých atlétov čaká pred 
majstrovstvami SR ešte niekoľko halo-
vých pretekov v Bratislave i v zahraničí. 

Text: JAKUB VALACHOVIČ
Foto: tkac (archív)

Výsledky AC na Elán mítingu
Dorastenci – 400 m
1. M. Koch (AC Malacky) 51,05 s
Dorastenci – 800 m
1. A. Zver (Slovinsko) 1:57,18 min
3. M. Drozda (AC Malacky) 2:03,47 min
Muži – 800 m
1. D. McCarthy (Írsko) 1:49,40 min
4. J. Beňa (AC Malacky) 1:53,47 min
Ženy – 60 m
1. T. Mitič (Srbsko) 7,38 s
4. B. Šimková (AC Malacky) 7,72 s
Ženy – 400 m
1. B. Hauge (Nórsko) 55,37 s
2. A. Štuková (AC Malacky) 56,16 s

Posledný januárový víkend bol bo
hatý na medzinárodné atletické 
súťaže. V sobotu sa konali mládež
nícke preteky Súťaž olympijských 
nádejí. A Malačania bodovali.

Monika Baňovičová mala pred se-
bou náročný cieľ – prekonať rekord  
(8,85 s) v behu na 60 m prekážok. V pr-
vom rozbehu usporiadatelia nastavili 
omylom výšku prekážok pre žiačky na 

úroveň dorasteneckých pretekárok. Na-
priek tomu Baňovičová zaostala len o tri 
stotiny za dorasteneckým rekordom. Vo 
finále však pretekárka zabehla nový re-
kord – 8,80 s. Tréner Vladimír Handl ús-
pech vopred avizoval. 

Claudia Hladíková nastúpila na svo-
ju prekážkarskú šesťdesiatku naplno 
koncentrovaná a pokorila rekord z roku 
2003. Naša pretekárka sa v cieli mohla 
tešiť z času 8,87 s. Pre Hladíkovú je to 

skvelý štart do novej sezóny. Výprava  
AC Malacky verila i v prekonanie tre-
tieho slovenského rekordu – štafetové-
ho behu dorasteniek na 4 x 200 m. Šta-
feta v zložení Baňovičová, Harculová, 
Hladíková a Šunová zabehla skvelý čas 
– 1:47,87, ktorý stačil na tretiu pozíciu, 
tréneri AC Malacky však veria, že čosko-
ro porazia rekord aj na tejto trati. 

Text: JAKUB VALACHOVIČ
Foto: tkac

Čas pred vystúpením jedni trávili  
v šatniach, iní okolo pódia, jedni sa pre-
cvičovali, iní maľovali a česali, niektorí 
boli v bufete alebo hrali na chodbe sto-
lový futbal. Od začiatku boli pre všetkých 
víťazov pripravené poháre a darčeky pre 
70 udelených cien. „S celkovým priebe-
hom súťaže sme boli spokojní, ale po-
rotu i nás ako organizátorov súťaže ne-
milo prekvapila slabá úroveň choreo-
grafií,“ povedala vedúca súťaže Andrea 

Murániová. Podľa nej porota niektoré 
pripravené ceny odmietla udeliť. „Mož-
no je január priskorý termín na súťaž.  
To bude dôvod premýšľať o jeho zme-
ne,“ dodala a jedným dychom sľúbila,  
že toto nie sú starosti, ktoré by ju mali 
odradiť od organizácie ďalších ročníkov 
súťaže, ktorá sa stala medzi tanečníkmi 
akceptovaná a úrovňou porovnateľná 
s ostatnými. 

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ 

Malačania 
strieborní

Poslednú januárovú sobotu sa v Ko-
 šiciach konali majstrovstvá Sloven-
skej republiky v desiatich tancoch. 
Malacky napriek tomu, že mali len  
jeden kvalifikovaný pár, a to v senior-
skej kategórii, neodišli bez medaily. 
Jozef a Gabriela Csizmaziovci priniesli 
z východu striebro a stali sa senior-
skými vicemajstrami SR na rok 2010.

GABRIELA CSIZMAZIOVÁ

Radosť 
z víťazstva

1. LIGA MUŽI ZÁPAD – 13. kolo 
STROJÁR MALACKY – ŠK RE
MIDON 3:1 (13, 22, 26, 16)  
a 0:3 (24, 16, 27) STROJÁR: 
Holka, Procházka, Ľ. Mrázik, 
Petrovič, Šamulka, Rehák, libe
ro Rusňák (Matušek, V. Kurač
ka)

Za Malacky v tomto dvojzápase 
nastúpil na smeči bývalý reprezen-
tant Vladimír Procházka a bolo to po-
znať hneď od začiatku. Domáci sa do 
súpera zahryzli a v pohode vyhrali 
prvé dva sety. V treťom však hostia 
zlepšili svoju hru, vyhrávali už 22:17. 
Vtedy prišlo zranenie Procházku, kto-
rého vystriedal Matušek. Strojárom 
sa podarilo dotiahnuť, mali dokonca 
mečbal za stavu 25:24, no nakoniec 
set prehrali 26:28. Priebeh štvrtého 
dejstva bol jednoznačný a Záhoráci 
sa radovali z víťazstva. 

Druhý zápas začali tiež dobre, v 1. 
sete viedli už 20:15, ale v koncovke 
zlyhali. Náznak na obrat prišiel na zá-
ver tretieho setu, keď mali Malačania 
dokonca setbal, ale Petrovič nedoká-
zal zložiť rozhodujúcu loptu.

duš

Športovú halu zaplnili deti so záľubou o tanec.

Tanečníci zaplnili 
Malinu 

Tancujúce deti zaplnili 30. januára športovú halu Malina. Ani počasie neod
radilo tanečné skupiny či jednotlivcov aj zo vzdialenejších kútov Slovenska 
prísť si porovnať svoje výkony s ostatnými. Nálada bola vynikajúca a  men
šia či väčšia mládež sa tmolila v zaujímavých kostýmoch a mejkapoch do
slova v každom kúte.

Atletika 
v znamení rekordov

C. Hladíková (vľavo) a M. Baňovičová v akcii

Rýchlym 
tempom

Hádzanári Malaciek privítali v pr
vom zápase jarnej časti mužstvo 
Bojníc. Hostia, ktorí sa nachádzali 
v tabuľke na 4. mieste, zvíťazili 
v prvom vzájomnom meraní síl 
o 3 góly.

Zápas mal od začiatku rýchle tempo. 
Malacky viedli od prvej minúty a súpe-
rovi sa v skóre s pribúdajúcimi minúta-
mi stále vzďaľovali. V 5. minúte viedli 
domáci 3:1. O päť minút neskôr bol stav 
8:4. Domáci sa snažili udržiavať vysoké 
tempo. V útoku sa presadzovali streľbou 
z diaľky i v hre jeden na jedného. Hostia 
v prvom polčase prakticky neubránili 
žiaden útok domácich. S týmto priebe-
hom sa hráči Bojníc nevedeli vysporia-
dať a uchyľovali sa k faulom a rečneniu 

s rozhodcami. Arbitri začali prerušovať 
hru a hádzaná postupne poľavovala v 
tempe. Polčasový výsledok 22:12 hovo-
ril o jasnej prevahe domácich. Do dru-
hej časti hry nastúpilo domáce družstvo 
s odhodlaním zvýšiť svoj náskok a na-
budiť diváka na ďalšie zápasy jarnej čas-
ti. V 35. minúte viedli Malacky 26:13. Od 
tohto momentu však mali problém 
ubrániť súperove útoky, ktoré boli z veľ-
kej časti zakončované z priestoru pivo-
ta. A hoci domáci kolektív nemal prob-

lém s presadením sa v útoku, skóre na-
rastalo v ich prospech len pomaly. Opä-
tovné časté vylúčenia a prerušovania 
hry neumožňovali hráčom dostať sa do 
tempa. Najväčší náskok si Malacky vy-
pracovali v 21. minúte, keď bol stav na 
ukazovateli 39:24. V tejto časti hry sa 
strelecky presadzoval najmä D. Stacho-
vič. Domáci však neudržali koncentráciu 
až do konca a umožnili hosťom skorigo-
vať konečný stav na 42:31.

zelo

Výkony Malačanov na Elán 
mítingu

Ján Beňa (v modrom drese) podal bojovný výkon a dosiahol kvalitný čas 1:53,47 min.
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