
Nielen pre tých, ktorí riešia byto-
vú otázku, sme získavali informá-
cie o vývoji cien bytov v Malac-
kách. Poradila nám Elena Frýber-
tová z realitnej agentúry Media-
tor, s. r. o.

Malacky sú známe tým, že ceny by
tov sa ešte donedávna snažili „dohnať“ 
ceny bratislavských nehnuteľností. Za
siahla však finančná a hospodárska krí
za, ktorá ceny síce znížila, no zároveň 
trh s nehnuteľnosťami značne spoma
lila. Záujemcovia o byt či dom, ktorí ne
mali našetrené, mali problém získať od 
bánk úver či hypotéku. Je preto dnes 
viac voľných bytov než záujemcov o ne?  
„Na stránke www.realityzahorie.sk mo
mentálne registrujeme väčší dopyt naj
mä po 2izbových bytoch. V tomto prí
pade skutočne dopyt prevyšuje ponu
ku, čo znamená, že na nejaké vyjedná
vanie o cene nezostáva veľký priestor. 

Pri výmerovo väčších bytoch je to skôr 
naopak a ceny v prepočte na m2 sú pre
to priaznivejšie,“ objasnila E. Frýbertová. 
Zmeny sa dotkli aj nazerania na novo
stavby. Kým prednedávnom sa kúpa by
tu v novopostavenom činžiaku chápala 
ako nadštandard, dnes je situácia iná. 
„Cenová bublina z roku 2008 praskla aj 
v dôsledku krízy. Ceny padli viac ako 
o 15 % a veľa investorov svoje projekty 
pozastavilo. Predpokladáme, že ceny 
bytov v malackých novostavbách sa za
stavia okolo hranice 1000 €/m2,“ potvr

dila E. Frýbertová. Zároveň dodala, že 
„v Malackách sa prevažne predávajú 
staršie byty, keďže trh s novostavbami 
je tu obmedzený. Pripravované projek
ty bytových domov však môžu tento 
stav zmeniť.“ Hoci je kúpa bytu v novo
stavbe už cenovo dostupnejšia, investí
cia do takéhoto nákupu sa zdá stále nad
nesená. „Ceny novostavieb boli predra
žené najmä v hlavnom meste a zasiahli 
aj nás ako jeho perifériu. Samozrejme, 
vždy je nutné cenu posudzovať indivi
duálne, s prihliadnutím na polohu, kva
litu použitých materiálov či občiansku 
vybavenosť,“ konštatuje E. Frýbertová.  

           -sisa-
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úvodník

Pozývame Vás na zasadnutie MsÚ, 
vo štvrtok 14. októbra o 15.00 h do 
veľkej zasadačky MsÚ na Radlinské
ho ulici v Malackách. 
Prerokované budú aj tieto body:
návrh VZN o ochrane ovzdušia a výš
ke poplatkov za znečisťovanie ovzdu
šia v meste, prvý návrh rozpočtu mes
ta Malacky na rok 2011, správa o vy
konanej kontrole verejného obstará
vania podprahovej zákazky. 

PoZvÁnkA

Už si len vybrať
Prvý mesiac školského roka máme viac-menej úspešne za sebou. Žiaci a študenti si 
zvykli na ranné vstávanie a aj na fakt, že voľný čas vystriedali hodiny študovania 
a osvojovania si nových vedomostí. So začiatkom školského roka okrem opätov-
ného zasadnutia do lavíc prichádza aj rozhodovanie, ako naložiť s časom po skon-
čení vyučovania. A je z čoho si vyberať. 

Mesto sa snaží podporovať nielen 
rôzne organizácie dôchodcov, ale aj in
dividuálnych seniorov. Kým v prvom 
prípade je to najmä poskytovanie fi
nančných príspevkov na činnosť klubov 
a bezodplatné prenajímanie priestorov 
na stretnutia ich členov, v druhom prí
pade ide o formu úľav na daniach a po
platkoch a poskytovanie rôznych prí
spevkov. 

Len za posledné štyri roky mesto na 

sociálne zabezpečenie svojich občanov 
vynaložilo 2,14 mil. €, okrem toho úľavy 
pre dôchodcov predstavujú viac ako 
87tis. €. Pritom veková hranica pre po
skytnutie úľav sa znížila zo 70 na 62 ro
kov. Podľa štatistiky vďaka tomu starší 
na platbách za káblovú televíziu či stra
vu v zariadení opatrovateľskej služby 
ušetrili viac než 206tis. €. Úľavy od pla
tenia miestnych daní a poplatkov upra

Mesto sa snaží seniorov odbremeňovať nielen finančne, ale aj poskytovaním rôz
nych sociálnych služieb. Na 12. 10. pre nich pripravilo i divadelné predstavenie.

Ako sa žije starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme pátrali po tom, čo robí mesto pre 
to, aby sa našim seniorom žilo čo najdôstojnejšie. Odpoveď nám naznačuje 
sociálna politika mesta.

Pokračovanie na �. strane

Pokračovanie na �. strane

Cena 
priateľstva

Či chceme alebo nie, žijeme obklo
pení množstvom ľudí. 

Či sa nám to páči alebo nie, nevyhne
me sa každodennej komunikácii s tými, 
ktorí sú nám nepríjemní, pred ktorými 
máme strach, lezú nám pod kožu a od
čerpávajú z nás energiu. 

V dave stretávame známe i cudzie 
tváre, oslovujú nás zdanlivo milí ľudia, 
no s úmyslom ublížiť nám či zahnať nás 
do kúta. Denne sa rozprávame so zná
mymi, ktorí snáď už ani v súkromí ne
dokážu odložiť svoju falošnú masku. 
Možno jej uverili, možno si ešte stále  
overujú herecký talent. Deň čo deň mu
síme „preplávať“ húfom rôznorodých 
tvárí a tiel. Vo svete, ktorý sme si vytvo
rili, to inak nejde.

O to viac by sme si mali ceniť sku
točných priateľov. Tých, ktorí nám za 
každých, aj nepríjemných okolností po
vedia pravdu, pochvália nás, nevysmejú 
sa z našich boľačiek. Takýchto osôb mô
že byť len hŕstka. Len hŕstka ľudí, s kto
rými sme prežili dôležité obdobie živo
ta, s ktorými sme sa zasmiali aj sme si 
zaplakali. Napokon, o to viac zamrzí,  
ak sa takýto človek zmení a stratíme  
vieru v neho. V jeho povahu, schopnosti 
i úprimnosť. No to tiež patrí k tomuto 
svetu. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

kúpiť či nekúpiť byt?

Tí, ktorí nemajú finančné možnosti na kúpu nového bytu, môžu žiadať o pridelenie 
nájomného bytu. Na ulici Pri Maline vyrástlo päť novostavieb so 110 bytmi.
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S organizáciami, chrániacich zdravie 
iných, sa v poslednom čase akoby roz
trhlo vrece. Pri prechádzke mestom  
vás o príspevok prosia dobrovoľníci 
pred obchodnými domami, pred poš
tou a inými frekventovanými miestami. 
Predstavte si, že by ste do každej po
kladničky prispeli napríklad eurom.  
Vám z peňaženky ubudnú štyri eurá, 
ktoré však nemusia skončiť len na úč
toch nemocníc, ale aj samotných orga
nizátorov zbierky. Samozrejme, že na 
úmysle zriadiť dobrovoľnú zbierku pre 
tých, ktorí to najviac potrebujú, nie je 
nič zlé. Problémom je, keď niekto vy
berá peniaze pod zámienkou pomoci 
pre vlastné obohatenie. Buďte preto 
obozretní a informujte sa o tom, kam 
vaše peniaze putujú. To, že má údajný 
dobrovoľník, vyberajúci príspevky na 
liečbu chorých či nechcených visačku 
s menom a fotografiou, ešte nič nezna
mená. Žiadať by ste mali rozhodnutie 

MV SR, ktoré zbierku povolilo. Pri sebe 
ju musí mať každý, kto s uzavretou pre
nosnou pokladničkou pýta príspevok. 
Informácie o združeniach, ktoré zbierku 
organizujú, nájdete aj na internetovom 
portáli MV SR. Na stránke www.minv.
sk nájdete v sekcii Verejná správa – Re
gistre, evidencie, zoznamy súpis všet
kých zaregistrovaných nadácií, občian
skych združení i neziskových organizá
cií. 

My sme o bližšie informácie požia
dali dobrovoľníčky postávajúce pred 
poštou a obchodným domom Stred.  
Išlo o zbierky občianskych združení Sl
zička a Hviezdička šťastia, obe z Topoľ
čian. Slečna, vyberajúca peniaze pre OZ 
Slzička, nemala problém vytiahnuť roz
hodnutie MV SR s guľatou pečiatkou 
z vrecka a hájiť sa ním. No ani to, že je 
zbierka riadne zaregistrovaná, nezna
mená, že peniaze sa skutočne dostanú 
tam, kam podľa dobrovoľníkov patria. 

Príkladom je prípad spred roka, ktorým 
sme sa zaoberali v eM TV. Vtedy v uli
ciach Malaciek vyberali peniaze členo
via OZ Slovenská ľudová pomoc. Verej
nú zbierku s názvom Starostlivosť o deti 
s onkologickými chorobami MV SR síce 
povoľovalo, no primárka Detskej onko
logickej kliniky a predsedníčka Združe
nia na pomoc detskej onkológii Daniela 
Sejnová ju vôbec nepoznala. „O aktivi
tách Slovenskej ľudovej pomoci sa do
zvedáme iba od svojich známych a ľudí, 
ktorí nám telefonujú a overujú si, či or
ganizujeme verejnú zbierku. Predstavi
telia tejto organizácie sa s nami nikdy 
oficiálne nespojili,“ konštatovala v tejto 
súvislosti. Mohlo by ísť o zbierku pre  
individuálne prípady, keďže detskí on
kologickí pacienti sa liečia len v Brati
slave, v Košiciach a Banskej Bystrici a im 
sa vyzbierané financie neušli. Podozri
vým OZ sa zaoberala aj redakcia www.
sme.sk, podľa ktorej OZ Slovenská ľu
dová pomoc takto zneužíva „meno det
skej onkológie, lebo ľudí chytí za srdce 
nešťastie trpiacich detí“. 

Čo si o tom myslí D. Sejnová? „Od 
svojich známych vieme, že ľudia, ktorí 
zbierajú na detskú onkológiu, o nej ne
majú ani základnú predstavu. Ide o ko
nanie pre nás neznámych jednotlivcov 
s nejasným výsledkom konkrétnej po
moci detskému onkologickému pacien
tovi,“ myslí si D. Sejnová. 

Ak chcete skutočne prispieť, pošlite 
svoje peniaze priamo na bankový účet 
tých, ktorí to potrebujú. Neexistuje totiž 
mechanizmus, ktorý by odhalil, koľko 
peňazí dobrovoľníci skutočne vyzbierali 
a koľko z toho skutočne pošlú ľuďom 
v núdzi.             SIMONA ŠÍPOVÁ

AnkETA

SPRAVODAJSTVO

Petry Hráškovej z oddelenia komunikácie a prevencie 
Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sme sa spýtali, ako 
sa vyvíja prípad pokusu o krádež v OTP Banke, pri ktorom 
zahynul pracovník SBS.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje. V tomto prípade vyšetrovateľ 
obvinil dvoch mužov z Bratislavy z obzvlášť závažného zločinu 

lúpeže formou spolupáchateľstva. Ide o 35ročného Vladimíra B. a 35ročného Vi
liama G., ktorí sa v súčasnosti nachádzajú vo väzbe,“ informovala P. Hrášková.  -red-

NA
TELO

Oddelenie ekonomiky MsÚ v Malackách opakovane upozorňuje občanov, 
podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť 
a do 31. 8. 2010 neuhradili druhú a zároveň POSlEdNÚ SPlÁTKu PO-
PlATKu ZA ZBEr, PrEPrAVu A ZNEŠKOdňOVANIE KOMuNÁlNEHO 
OdPAdu A drOBNéHO STAVEBNéHO OdPAdu A dANE ZA PSA, aby tak 
urobili v čo najkratšom čase. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto 
Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov. 
Súčasne žiadame všetkých poplatníkov, aby si skontrolovali  svoje platby 
a doplatili prípadné podlžnosti za uvedené dane.

ružena Illá, 45 r.
„Som proti tomu. Za
ťažuje ma to. Je mi to 
nepríjemné, otravujú 
ma s tým. Je mi neprí
jemné, keď niekde stoja 
a ja len tak prejdem 

okolo nich. Pripadám si ako človek, ktorý 
nechce prispieť. Pritom ja prispievam 
 napríklad cez  internet. A  hlavne  neverím 
tomu, že tie peniaze pôjdu tam, kam  
patria. Na správnu vec.“

Ján Hurban, 45 r.
Neverím  im, hlavne  tým na pošte, pre
tože o nich dávali v televízií a hovorili 
o nich, že klamú. Deň narcisov a Bielu 

pastelku podporujem, 
ale tým, čo stoja pred 
obchodom či pred poš
tou, tak tým neverím. 
Peniaze, čo vyberajú, 
nejdú tam, kam majú 
ísť. 

Peter Nagy, 47 r.
„Prispievam len v Deň 
narcisov, pretože verím, 
že peniaze pôjdu tam, 
kam majú ísť. Nie som 
z Malaciek, som z Bra
tislavy a celý svoj pracovný čas trávim 
v kancelárii, takže som sa s inými zbier
kami ani nestretol.“          -luk-; foto: -pesu-

v zmysle §§ 281–288 Obchodného 
zákonníka

obchodnú 
verejnú súťaž
na odpredaj pozemku na parcele čís-
lo 3790/4, registra „C“ katastra ne-
hnuteľnosti, k. ú. Malacky, na ulici  
Pri Maline v Malackách, (pri novo-
vybudovaných nájomných bytoch) 

Konkrétna výmera odpredávaného 
pozemku bude vychádzať z geometric
kého plánu, ktorý bude k dispozícii na 
MsÚ, a bude zverejnená v súťažných 
podmienkach na internetovej stránke 
www.malacky.sk.

Zásady obsahu zamýšľanej zmluvy 
(zámer a účel využitia pozemku, pod
mienky výstavby zamýšľaného zámeru) 
budú zverejnené spolu s ďalšími pod
mienkami súťaže na internetovej strán
ke www.malacky.sk.

Záujemcovia získajú informácie 
a podklady na súťažný návrh do 5 dní 
od zverejnenia inzerátu v pracovných 
dňoch od 8.00 h do 12.00 h na adrese 
vyhlasovateľa. 

Kontaktná osoba je Ing. ladislav 
Adamovič, tel. číslo 034/ 796 6160,  
email: adamovic@malacky.sk.

Súťažné podmienky a ich obsah bu
dú zverejnené na internetovej stránke 
www.malacky.sk. a budú záväzné pre 
vyhlasovateľa i súťažiacich. 

Lehota podávania súťažných návr
hov je stanovená do 29. 10. 2010 do 
12.00 h do podateľne MsÚ osobne  
alebo poštou (v prípade doručovania 
poštovým stykom návrhy musia byť 
v stanovenej lehote už doručené do 
MsÚ v Malackách). 

Otváranie doručených návrhov 
bude dňa 29. 10. 2010 o 13.00 h 
v MsÚ, č. dv. 318, II. posch.

útok na svedomie
denne a takmer na každom kroku Malačanov bombardujú ľudia s po-
kladničkami, žiadajúci o príspevok najčastejšie pre detskú onkológiu. 
Ľahko sa môže stať, že ak nedokážete ich prosbám odolať, prídete o dosť 
vysokú čiastku peňazí.  A možno aj  podvodom.

Mesto Malacky
vyhlasuje

v uliciach mesta sme sa vás pýtali,

čo si myslíte o verejných 
zbierkach?

V auguste sa stalo platným Vše-
obecne záväzné nariadenie (VZN) 
o záväzných častiach zmien a do-
plnkov územného plánu mesta. 
Čo sa zmenilo?

Úlohou VZN je stanovenie regulatív, 
ktoré by mali usmerňovať nielen prie
storové usporiadanie určeného územia, 
ale aj jeho funkčné využívanie. Prijatie 
nového VZN si vyžiadala pripravovaná 
výstavba na Sadovej ulici i budúcnosť 
Veľkomoravskej ulice. Okrem funkčné
ho využitia, ktorým sú v lokalite Sadová 
plochy čistého bývania, teda rodinné 
domy, určujú regulatívy územného roz
voja i maximálnu podlažnosť domov. 
Zástavba, ktorá tu v budúcnosti vznik
ne, by mala byť nízkopodlažná. Záväzný 
dokument určuje najviac dve nadzem
né podlažia, pričom nebude možné 

udeliť výnimku. Malo by ísť o samostat
né rodinné domy, dvojdomy či radovú 
zástavbu. Z týchto regulatív vyplýva  
i to, že skôr, než príde k zastavaniu tej
to lokality Sadová, musí byť spracovaný 
územný plán zóny. V ňom by mali byť 
zapracované viaceré požiadavky:

• sieť komunikácií v danej lokalite  
bude riešená obojsmernými komuni
káciami s vytvorením aspoň jednostran
ného chodníka, v rámci návrhu by sa 
mala doriešiť aj možnosť prepojenia cez 
lesopark na Rakárenskú ulicu,

• bude navrhnutý spôsob odhluč
nenia tejto lokality od diaľnice D2,

• budú v plnej miere akceptované  
biokoridory, schválené v rámci Zmien 
a doplnkov územného plánu, a zostanú 
verejne prístupné. Riešenie celej lokali
ty bude také, aby bolo verejne prístup
ným koridorom umožnené prepojenie 

lesoparku za Zámockým parkom s leso
parkom pri Troch duboch, 

• spôsob odkanalizovania sa bude 
prioritne riešiť napojením na existujúcu 
kanalizáciu v lokalite Padzelek.

Výstavba v tejto lokalite sa začne až 
po zohľadnení týchto požiadaviek a po 
vybudovaní komunikačného napojenia 
tejto lokality cestou pozdĺž diaľnice D2 
s jej napojením na prvý kruhový objazd 
na ceste Malacky–Pernek. 

Prílohou spomínaného VZN je i kon
cepcia tvorby následnej územnopláno
vacej dokumentácie mesta. Podľa nej  
si nielen lokalita Sadová, ale i lokalita 
Veľkomoravská vyžadujú obstaranie 
a schválenie územného plánu jednotli
vých zón. Veľkomoravská ulica bola po
dľa predchádzajúceho územného plánu 
charakterizovaná ako územie na výstav
bu bytových domov. Zóna sa teraz pre

klasifikovala na územie na výstavbu ro
dinných domov. Tie by mohli vyrásť na 
konci Veľkomoravskej ulice, v časti, kde 
sa stretáva s Cestou mládeže. Do do
kumentácie územného plánu môžete 
nahliadnuť na oddelení územného roz
voja a životného prostredia mestského 
úradu a na Krajskom stavebnom úrade 
v Bratislave. Pohodlne si ho môžete pre
študovať aj na portáli  www.malacky.sk 
v sekcii Mesto – Územný plán mesta. Na 
komplexnom urbanistickom výkrese tu 
nájdete aj vyznačené ochranné a bez
pečnostné pásma sond. Zaujímať by vás 
mali najmä vtedy, ak máte záujem sta
vať. V ochrannom pásme je výstavba  
zakázaná, v bezpečnostnom pásme  
sondy môžete budovať len so súhlasom 
spoločnosti Pozagas.

            -red-

Malacky majú nový územný plán
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SAMOSPRÁVA

Sme tu pre vás
Tentoraz vám priblížime prácu a kompetencie primátora mesta a jeho zá-
stupcu. Primátorom je Jozef Ondrejka, viceprimátorom Jozef Bulla.

Mesto Malacky vyzýva občanov, 
ktorí si  podali  žiadosť o pridele-
nie bytu, aby si od 4. 10. preberali 
v mestskom úrade formulár a prí-
lohy, ktoré budú povinnou súčas-
ťou žiadosti o nájomný byt na uli-
ci Pri Maline, tzv. Jánošíkova II. 

Formuláre s prílohami sú k dispozícii 
v klientskom centre a v kancelárii č. 111 
na prízemí MsÚ na Radlinského ulici. 
Všetko potrebné si môžete stiahnuť aj  

z portála www.malacky.sk, kde si na
viac pomocou kalkulačky jednoducho 
vyrátate životné minimum. Vyplnené 
formuláre a potvrdené prílohy je nutné 
odovzdať v podateľni MsÚ do 22. 10. 
Žiadosti podané po 4. 10. už formulár  
s prílohami obsahovať musia. Po termí
ne 22. 10. budú žiadosti o pridelenie  
bytu evidované a za predpokladu spl
nenia podmienok realizované len v prí
pade voľných bytov.

-msú-

Chcete bývať Pri Maline?

Príďte si pre formulár!

V Malackom hlase č. 17 z roku 
2007 sme priniesli informácie týka-
júce sa spoplatneného parkovania 
v meste. Noviny, ktoré vyšli 2. októb-
ra 2007, písali:

Na svojom ostatnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva mesta Ma
lacky poslanci rokovali aj o návrhu na 
schválenie zámeru plateného parko
vania v meste. Popis súčasnej situácie 
a prehľad možných riešení vyvolal  
diskusiu a potrebu zriadenia špeciál
nej komisie. Jej úlohou bude po zo
hľadnení možností a špecifík mesta 
a práv obyvateľov obytných domov 
s trvalým pobytom v Malackách pred
ložiť návrh optimálneho systému par
kovania. Poslanci navrhli vytvorenie 
programu záchytných parkovísk, dife
rencovaný prístup k súkromným a slu
žobným vozidlám i riešenie parkova
nia kamiónov na území mesta. Špe
ciálna komisia začne pracovať v naj
bližších týždňoch.

Čo sa za tri roky zmenilo?
Po vyjdení článku nasledovalo nefor

málne stretnutie poslancov. Na ňom sa 
zámer spoplatnenia státia vozidiel ro
zoberal i s prihliadnutím na dôsledky. 
„Poslanci vtedy k spoplatneniu parko
vania prejavili nevôľu. Momentálny 
právny stav je taký, že mestá parkova
nie spoplatňovať nemôžu. Môžu to uro
biť len prostredníctvom súkromných 
spoločností. Pre Združenie miest a obcí 
Slovenska je však legalizácia tejto mož
nosti prioritou,“ hovorí Jozef Ondrejka, 
primátor mesta. Čo by platené parko
vanie prinieslo? „Špeciálne pre Malacky 
nižší počet áut v centre. Tie tu po celý 
deň nechávajú zaparkované ľudia z de
dín alebo vzdialenejších častí mesta, 
ktorí cestujú za prácou autobusom či 
vlakom a auto nechajú v blízkosti sta
nice. Centrum takto zahlcujú i vozidlá 
zamestnancov rôznych inštitúcií,“ po
kračuje J. Ondrejka. Zdôraznil však, že 

spoplatnenie státia áut je len jedna sú
časť riešenia statickej dopravy. V čom  
vidí ďalšie varianty? „Možností je viac, 
nie sú ale populárne. Na sídliskách je to 
vznik nových parkovísk na úkor zelene 
alebo prijatie všeobecne záväzného  
nariadenia, ktoré by vymedzovalo mies
ta, kde by parkovali autá určené na pod
nikateľské účely. Tým by sa možno uká
zalo, že existujúci počet parkovacích 
miest je dostatočný.“ Možným riešením 
je i regulácia dopravy pribudnutím jed
nosmerných ulíc, ako to v minulosti bo
lo na Zámockej ulici a na Ulici 1. mája.

Spoplatniť áno, ale rozumne
So spoplatnením parkovania súhlasí 

aj dopravný inžinier Branislav Balún. 
„Som zásadne za, no k takémuto kroku 
treba pristupovať s rozumnou mierou. 
Odporučiť môžem tzv. fond statickej do
pravy. Peniaze, ktoré by boli za parkova
nie vybrané, by skončili v tomto fonde. 
Odtiaľ by nemuseli putovať do rozpoč
tu mesta, ale vrátiť by sa mali späť do 
dopravy. Teda na vznik nových parkova
cích miest či na opravy a údržbu ciest 
a chodníkov,“ hovorí B. Balún, ktorý bol 
aj pri riešení podobného problému v ne
ďalekej Stupave. Tu poslanci prijali vše
obecne záväzné nariadenie, ktoré par
kovanie upravuje. „Vznikol tu tiež plán 
organizácie dopravy, vďaka ktorému sa 
môže kapacita parkovacích miest zdvoj
násobiť bez toho, aby vznikali ďalšie na 
úkor zelene,“ približuje dopravný inži
nier. Často totiž stačí len obnovenie vo
dorovného dopravného značenia. 

V Stupave je státie vozidiel riešené 
tým spôsobom, že každý z bytoviek 
v centre mesta dostal možnosť parko
vacie miesto si rezervovať. Parkoviská 
v centre tak nie sú zaplnené autami na
kupujúcich či tých, ktorí si do mesta pri
šli len niečo vybaviť. Ak by sa niečo po
dobné zaviedlo v Malackách, napríklad 
pre obyvateľov Záhoráckej či Pribinovej 
ulice by to znamenalo, že aj keď sa do

mov vracajú v čase špičky, svoje auto 
majú kde zaparkovať. „Musí tu, samo
zrejme, byť zachovaný istý pomer. Všet
ky parkovacie miesta nemôžu byť vy
hradené,“ dodáva B. Balún.

Bez ústupkov to nejde
Pohodlne zaparkovať chce každý, 

ustúpiť nikto. Samozrejme, že nikto ne
túži mať pod oknami niekoľkoposcho
dový parkovací dom, no realita o desiat
ku rokov bude možno úplne iná. Rieše
nie podzemnými garážami sa tiež ne
zdá najšťastejším. Hoci takáto možnosť 
v Malackách je, pre vysokú cenu parko
vacieho miesta a i okolnosť, že svoje au
to majiteľ nemá pod kontrolou, nie sú 
parkoviská pod zemou obľúbené. Kaž
dý chce mať svoje auto pod dohľadom 
a nie odstavené na síce prázdnom, ale 
vzdialenom a nestráženom parkovisku 
pred nákupným centrom. Z očí by sme 
si mali čím skôr zložiť ružové okuliare. 
Už teraz je jasné, že problém s parkova
ním sa bude zhoršovať. Vyriešiť by ho 
mohol komplexný systém regulácie do
pravy. „Ten musí byť dôkladne predisku
tovaný aj s občanmi,“ uzatvoril J. On
drejka.            SIMONA ŠÍPOVÁ

Parkovacie miesta 
by mohli pribudnúť 
aj vďaka plánu or
ganizácie dopravy.

V novej rubrike sa 
budeme vracať 
k dávnejšie me-
d i a l i z o v a n ý m 
problémom, kto-
ré sa viac či menej 
úspešne podarilo 
za niekoľko rokov 
vyriešiť. Ak máte 
tip na tému, uví-
tame ho na adrese 
malackyhlas@ma-
lacky.sk.

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

Prezrite si naše mesto virtuálne

Virtuálnu prehliadku 12 lokalít v Malackách nájdete pod banerom na www.malacky.sk. 

Ide o dvanásť miest (lokalít), ktoré si 
zo svojich domovov môže návštevník 
portálu kedykoľvek pozrieť. Virtuálna 
prehliadka mesta sprístupňuje pohľa
dy na hlavnú križovatku, Kláštorné ná
mestie, časť námestia pri fontáne, kri
žovatku ciest pri Kostole Najsvätejšej 

Trojice, synagógu, Klientske centrum 
mestského úradu, Knižnicu Mestského 
centra kultúry a, samozrejme, kaštieľ. 
V rámci areálu Zámockého parku si 
každý môže pozrieť lúku pri kaštieli 
aj lúku priamo pred ním, Čiernu bránu 
a zónu pri futbalovom štadióne. Virtu

álne prehliadky vznikli v spolupráci 
s portálom www.virtualnezahorie.sk 
Ich súčasťou sú ovládacie prvky na otá
čanie panorám o 360 stupňov do 
všetkých smerov, prvky na vzďaľovanie 
a približovanie obrazu a ponúka sa 
aj možnosť vypnutia automatického 
otáčania. Samozrejmosťou je prepnu
tie prehliadky na celú obrazovku. 

               -mn-

Primátor je predstaviteľom mesta 
a zároveň najvyšším výkonným orgá
nom mesta. Volený je v priamych voľ
bách. Je štatutárnym orgánom mesta  
v majetkovoprávnych vzťahoch mesta  
a v pracovnoprávnych vzťahoch jeho 
zamestnancov. V administratívnopráv
nych vzťahoch je správnym orgánom  
a v daňových a poplatkových vzťahoch 
je správcom dane. Primátor plní množ
stvo úloh, najmä však:

 zvoláva a vedie zasadnutia mest
ského zastupiteľstva (MsZ) a mestskej 
rady (MsR) a podpisuje ich uznesenia,

 vykonáva správu mesta,
 zastupuje mesto navonok vo vzťa

hu k štátnym orgánom a k právnickým  
i fyzickým osobám,

 rozhoduje o všetkých veciach sprá
vy mesta, ktoré nie sú zákonom, štatú
tom mesta alebo iným rozhodnutím 
MsZ vyhradené MsZ,

 vydáva pracovný poriadok, orga
nizačný poriadok MsÚ a poriadok od
meňovania zamestnancov mesta,

 informuje MsZ o vydaní a zmenách 
organizačného poriadku MsÚ, 

 uschováva erb, vlajku a pečať mes
ta a rozhoduje o použití mestských sym
bolov,

 podpisuje všeobecne záväzné na
riadenia mesta. 

Primátor má právomoc pozastaviť 
výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, 
že odporuje zákonom alebo je pre mes
to zjavne nevýhodné tak, že ho nepod
píše do 10 dní od jeho schválenia MsZ. 
Rozhodnutie o pozastavení výkonu 
uznesenia je povinný prerokovať v MsR. 
Jej uznesením však nie je viazaný. 

Kompetencie zástupcu primátora
Zástupcu primátora na návrh primá

tora volí mestské zastupiteľstvo spravi
dla na celé funkčné obdobie z radov 
poslancov MsZ. Zastupiteľstvo ho však 
môže tiež odvolať. Viceprimátor zastu
puje primátora v čase jeho dlhodobej 

neprítomnosti, napríklad počas choro
by alebo dovolenky. Vtedy vykonáva 
úlohy, ktorých okruh na návrh primáto
ra ustanovilo MsZ. Zástupca primátora 
je zároveň členom MsR. Zabezpečuje 
teda prípravu zasadnutí MsR, v súčin
nosti s odbornými oddeleniami mest
ského úradu koordinuje činnosť všet
kých komisií MsZ a poskytuje poslan
com a členom komisií podklady a infor
mácie potrebné na plnenie ich úloh. Zá
stupca je tu síce predovšetkým pre kon
takt poslancov MsZ s mestom, no od
povedá i na rôzne otázky občanov. Tým, 
ktorí majú v rôznych veciach týkajúcich 
sa MsZ nejasnosti, sa snaží situáciu vy
svetliť. Pomáha aj s riešením občian
skych problémov. „Najmä vtedy, keď pri
mátor mesta nie je prítomný, sa na mňa 
občania obracajú s ťažkosťami týkajúci
mi sa aj medziľudských vzťahov. Často 
ide napríklad o to, že dlho čakajú na od
poveď mestského úradu. V takomto prí
pade sa na vec spýtam a sledujem jej 
vývoj. Som vlastne taký prostredník 
a svoju prácu robím rád,“ hovorí J. Bulla, 
zástupca J. Ondrejku. Občania ho na
vštevujú pomerne často, vždy odchá
dzajú s radou a usmernením. Kedy s ním 
môžete prísť do kontaktu? „Ako so so
bášiacim na svadbe, no i pri neradost
ných okolnostiach – pri občianskych po
hreboch,“ vymenúva viceprimátor. Ako 
sobášiaci už niekoľkokrát uzatváral man
želstvo „medzinárodného páru“, teda ta
kého, kde je jeden z manželov zo zahra
ničia. Ďalšími kompetenciami zástupcu 
je zabezpečenie kontaktu medzi mes
tom a politickými subjektmi, rôznymi 
spoločenskými organizáciami, spolka
mi, združeniami i športovými klubmi. 
Na starosti má tiež zahraničný styk. „Nie
len s partnerskými mestami, ale aj s iný
mi subjektmi, ktoré sa o Malacky zaují
majú,“ dopĺňa. 

O tom, kto zasadne do primátorskej 
stoličky, môžete rozhodnúť už v novem
bri. Komunálne voľby sa konajú 27. 11. 

-red-

Stále živý problém

Oficiálny portál mesta www.malacky.sk prichádza so zaujímavou novin-
kou. Vybrané lokality mesta si môžete prezrieť virtuálne.
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Človek je tvor spoločenský a v kaž-
dom veku sa potrebuje obklopo-
vať blízkymi ľuďmi, predovšetkým 
rovnakého veku. S tým väčšina 
z nás nemá problém, čo však deti, 
ktoré ešte nechodia do škôlky?

Deti, ktoré ešte nedosiahli vek na to, 
aby mohli navštevovať materskú školu, 
sa tiež potrebujú dostať do kolektívu 
rovnako starých. V lete sa s ostatnými 
deťmi stretnú na ihriskách, ktorých pre-
vádzkový čas je od 1. marca do 30. no-
vembra. Čo potom? 

Alternatívou môže byť návšteva ma-
terského centra Vánok. Herňa je tu otvo-
rená od 9.00 h do 12.00 h počas pracov-
ných dní. Deti sa tu dostanú do kolektí-
vu rovesníkov, ich rodičia si počas hier 
môžu dovoliť vypnúť a oddýchnuť si. 

Organizácie v Malackách ponúkajú 
vhodné využitie voľného času aj pre 

predškolákov. Jednou z možností je 
umiestniť dieťa do krúžkov rozmiestne-
ných vo viacerých budovách mater-
ských škôl, ktoré organizujú vychováva-
teľky. Ide väčšinou o činnosti zamerané 
na pohyb, ale v ponuke sú aj vzdeláva-
cie či kreatívne krúžky. Podmienkou 
však je, aby dieťa navštevovalo niektoré 
z týchto predškolských zariadení. V prí-
pade záujmu sa môžete informovať 
v ktorejkoľvek materskej škole a prihlá-
siť svoje dieťa aj v priebehu školského 
roka. Výhodou je, že niektoré krúžky, 
napríklad brušné tance, nie sú spoplat-
nené. Vybrať si môžete aj z pestrej po-
nuky záujmových aktivít v Centre voľ-
ného času. V Mestskom centre kultúry 
sa v polovici júna každého školského 
roka konajú talentové skúšky do taneč-
ného štúdia Saltatrix, kde môžete pri-
hlásiť aj tých najmenších. 

     -mn/pesu-

TÉMA ČÍSLA

Či už deti (prípadne ich rodičia) dali 
prednosť športovým aktivitám, ume-
leckým alebo vzdelávacím krúžkom, je 
nepodstatné. Oveľa dôležitejšie je, aby 
ich zvolená aktivita bavila a rozvíjala 
ich schopnosti. Zmysluplné vyplnenie 
času totiž nedáva priestor nude, ktorá 
môže byť v niektorých prípadoch ne-
bezpečná. „Predchádzanie nude pova-
žujeme za jednu z možností prevencie 
porúch správania, drogových závislostí 
a iných sociálno-patologických javov,“ 
povedala špeciálna pedagogička Kve-
toslava Bujnová. 

Dospelí ako vzor
Ak už sa dieťa pre nejakú záujmovú 

činnosť rozhodlo, je dobré, aby ho oko-
lie podporovalo. Ideálom je, ak je ak-
tívne využívanie voľného času v rodine 
prirodzené a rodič je tak pre dieťa vzo-
rom. „Dospelí by mali motivovať deti 
k záujmovým činnostiam, ponúknuť im 
čo najširšie spektrum záujmových akti-
vít s cieľom znížiť priestor pre sedavé 
činnosti,“ vyjadrila sa špeciálna peda-
gogička. V žiadnom prípade by však 
dieťa nemalo krúžok navštevovať z do-
nútenia – len preto, že daná aktivita sa 
páči rodičom prípadne si prostredníc-
tvom dieťaťa kompenzujú vlastné zá-
ujmy. Opačným prípadom je, ak rodičia 
svojmu dieťaťu aktivitu zakážu, naprí-
klad kvôli zlému prospechu. „Úlohou 
rodiča je zabezpečiť dieťaťu jeho seba-
realizáciu, aby malo v niečom pocit 
úspešnosti, pozitívne zážitky, čo 
ovplyvňuje jeho sebavnímanie a seba-
vedomie,“ objasnila K. Bujnová.

Šport alebo umenie? 
Každá aktivita navyše dieťaťu okrem 

zlepšenia v danej činnosti prináša urči-
té benefity, ktoré sa prejavujú v rôz-
nych situáciách bežného života. Špor-
tové krúžky majú pozitívny vplyv nie-
len na fyzické, ale aj psychické zdravie. 
Veď nie nadarmo stará pravda tvrdí, že 
v zdravom tele zdravý duch. S vytvára-
ním správnych a trvalých športových 
návykov je dobré začať už v detstve – 
vtedy sa tento návyk môže stať celoži-
votným, čo je jedným z predpokladov 
zdravého životného štýlu. „Športové 
aktivity majú nenahraditeľný pozitívny 
vplyv na nervovú sústavu, na činnosť 
mozgu. Stimulujú a vyživujú mozgové 

bunky kyslíkom a glukózou, rozvíjajú 
kognitívne funkcie, zlepšujú pamäť 
a koncentráciu. Okrem toho odbúrava-
jú stres, napätie, negatívne myšlienky, 
prinášajú odreagovanie od každoden-
ných povinností,“ vyzdvihla pozitíva 
pravidelného športovania K. Bujnová. 
Výhodou kolektívnych športov je tiež 
získanie nových kamarátstiev, prípad-
ne ďalšej autority alebo vzoru správa-
nia v osobe trénera. Šport učí deti nie-
len presadiť sa v skupine ako jednotli-
vec, ale tiež byť tímový hráč. Umelecké 
krúžky navštevujú prevažne nadané 
deti. Nejeden pedagóg však potvrdí, že 

aj ten najväčší talent treba rozvíjať usi-
lovnou prácou. Vraví sa, že 20 % úspe-
chu tvorí nadanie „od prírody“ a 80 % 
práca na sebe. Aj umelecké krúžky pri-
tom môžeme rozdeliť do podskupín. 
Niekto sa venuje výtvarnému umeniu, 
iný hudbe, spevu, divadlu, tancu. Sú 
deti, ktoré majú nadanie na viacero čin-
ností. A nie je ničím výnimočným, ak sa 
dostanú do fázy, keď si buď z časových, 
alebo finančných dôvodov musia vy-
brať len jeden. Vzdelávacie krúžky slú-
žia buď ako doplnok školského učiva, 
alebo sú zamerané na oblasť, ktorú 
učebné osnovy danej školy nezahŕňa-
jú. Zo vzdelávacích krúžkov medzi naj-
vyhľadávanejšie patria cudzie jazyky 
a informatika. Dospelí si totiž uvedo-
mujú, aké sú tieto dve oblasti pre bu-
dúcnosť detí a ich profesionálne uplat-
nenie dôležité. Výhodou krúžkov je, že 
väčšinou je v skupine menej detí ako 
v triedach, a teda je oveľa ťažšie sa „za-
šiť“. U mnohých detí je už tiež zafixova-
né, čo je zadarmo, to si nevážia. A teda 
platené krúžky majú u nich väčšiu hod-
notu ako bezplatné vyučovacie hodi-
ny. 

Z každého rožka
Ako z vyššie uvedeného vyplýva, ak 

sa dieťa rozhodne pre aktívne trávenie 
času, má na výber z mnohých možnos-
tí. Športy v Malackách ponúkajú via-
ceré organizácie. Najširšiu ponuku 

krúžkov tohto zamerania má TJ Strojár 
Malacky www.strojarmalacky.sk. Pre 
milovníkov vody je vhodným športom 
plávanie – či už individuálne alebo 
v plaveckom klube. Takisto Centrum 
voľného času organizuje množstvo za-
ujímavých pohybových aktivít vrátane 
rozličných druhov tancov. Ak ste u váš-
ho dieťaťa spozorovali vzťah k hudbe, 
spevu alebo k výtvarnému umeniu, or-
ganizácie v Malackách ponúkajú aj ši-
rokú škálu kultúrnych mimoškolských 
aktivít. Krúžky hry na hudobnom ná-
stroji ponúka okrem základnej umelec-
kej školy aj CVČ, kde môžete svoje die-
ťa do neotvorených krúžkov ešte pri-
hlásiť (otvorené budú až po zaplnení 
určeným minimálnym počtom uchá-
dzačov). Túto možnosť môžete využiť 

aj pri kreatívnych, vzdelávacích či po-
hybových aktivitách. „Deti by podľa 
môjho názoru mali v priebehu svojho 
vývoja vystriedať viacero záujmových 
činností, aby zistili, čo ich naozaj baví. 
Okrem toho je fajn, ak deti pri návšte-
ve vybraných krúžkov vymieňajú 
prostredie, kolektív aj pedagógov. Prá-
ve toto je výhodou centier voľného ča-
su,“ vyjadrila sa riaditeľka CVČ v Malac-
kách Alžbeta Šurinová. Zoznam 
všetkých krúžkov je k dispozícii na 
www.cvcmalacky.sk. Samostatnú ka-

pitolu tvorí základná umelecká škola, 
ktorá vlastne poskytuje viacstupňové 
vzdelanie v umeleckej oblasti. Je ideál-
nym odrazovým mostíkom pre deti 
a ich neskoršie možné absolvovanie 
umelecky orientovaných škôl, akými sú 
konzervatóriá, VŠMU a pod. ZUŠ v Ma-
lackách ponúka hudobný, výtvarný, ta-
nečný a literárnodramatický odbor. Na 
tieto však treba nadané deti prihlásiť 
s dostatočným predstihom, pričom sú-
časťou „pohovoru“ sú talentové skúšky, 
ktoré sa väčšinou konajú ku koncu škol-
ského roka. 

Ďalšou možnosťou vyplnenia voľ-
ného času je aj mimoškolské vzdeláva-
nie formou rôznych vzdelávacích krúž-
kov. Výučbu rôznych jazykov a počí-
tačové kurzy ponúka už spomínané 

CVČ a Inštitút jazykov a vzdelávania 
www.ijav.sk alebo súkromná jazyko-
vá škola Jazyčnice www.jazycnice.sk.

Mestské centrum kultúry www.
mckmalacky.sk otvorilo tento rok tiež 
niekoľko záujmových krúžkov a kurzov. 
Vyberať sa dá z každého druhu činnos-
ti, či už si zvolíte pohyb, vzdelávanie 
alebo umelecký smer. Ako vyplýva 
z vyššie uvedeného, ponuka je pestrá. 
Takže si už stačí len vybrať...

-raj/pesu-; foto: -pesu/sisa/otano-

Už si len vybrať
Dokončenie z �. strany

Na podporu záujmu detí o mimo-
školské aktivity slúžia vzdelávacie 
poukazy, ktoré predstavujú oso-
bitný ročný príspevok štátu na zá-
ujmové vzdelávanie poskytované 
školami a školskými zariadeniami. 

Poskytovateľ záujmového vzdeláva-
nia financovaného prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov môže organi-
zovať pre žiakov v čase mimo vyučova-
nia aktivity, ktorých obsah je zameraný 
na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú 
a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah 
činností je odlišný od učebných osnov 
povinných vyučovacích predme-

Pre tých, ktorých baví tanec, je u nás na výber viac možností. V rôznych tanečných kurzoch na veku nezáleží.

Zabavme 
najmenších

Hudobne nadaní sa môžu realizovať vo vlastných kapelách, jedna vznikla aj v Cen-
tre voľného času.

▼

Vzdelávacie  
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1. mája 5470/46, Malacky      034 772 4862
0910 966 026      0915 736 141      info@akusat.sk

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

mesiac dobrých tlmičov

len za
1 € !!
Ponuka platí od 
1. do 31. 10. 2010. 
Cena je bez DPH.

osobné a ľahké úžitkové
1124 druhov tlmičov

Dostanete
oba zadné
tlmiče 
každý

Ak si v októbri kúpite u nás
pár predných tlmičov

pre všetky
vozidlá

tov, voliteľných predmetov a nepovin-
ných predmetov. Záujmové vzdeláva-
nie je poskytované v rozsahu najmenej 
60 hodín v školskom roku. Hodnotu  
poukazu určuje na každý kalendárny 
rok Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. V roku 2010 je to suma 
28 eur. Žiak pritom poukaz môže pou-
žiť v akejkoľvek škole alebo školskom 
zariadení, alebo ho nemusí použiť vô-
bec – v takom prípade sa nevyčerpané 
finančné prostriedky presúvajú na iný 
účel v rozpočte MŠVVaŠ SR. V Malac-
kách vzdelávacie poukazy prijímajú 
štyri základné školy, spojená škola, obe 
gymnáziá a Centrum voľného času. Ich 

celková návratnosť je v našom meste 
pomerne vysoká – za posledné tri roky 
priemerne 88-percentná.

Trvalo udržateľné Malacky 
z hľadiska dopravy

Krásny úsmev
Zuby ovplyvňujú kvalitu života každého z nás. Konzumácia potravín 
denne preveruje zdravie vašich zubov i ďasien. 

Je iste žiaduce a príjemné zároveň, aby 
vám váš chrup dovolil bez problémov 
vychutnávať sladké, kyslé, ale i studené 
a teplé jedlá. Okrem toho by vám však 

zuby mali poskytovať pocit istoty i v den-
nom živote. A to všetko nielen v produk-
tívnom veku, ale aj v starobe. 
Preto je dobré venovať sústav-
nú starostlivosť nielen zubom 
samotným, ale i celej ústnej 
dutine.

Od októbra 2010 pripravila 
Nemocnica v Malackách pre 
svojich pacientov novu zub-
nú ambulanciu spolu so zub-
nou chirurgiou. Naša zubná 
ambulancia poskytuje kom-
pletné stomatologické ošet-
renie pre zdravie a krásu va-
šich zubov. „Je celkom jasné 
a vedecky overené, že je vždy 
lepšie problémom predchá-
dzať, než ich neskôr pomocou 
najlepších podmienok riešiť. 
Okrem svedomitého ranného 
a večerného čistenia zubov je 
veľmi dôležité navštevovať sto-
matológa najmenej jedenkrát za 
6 mesiacov kvôli kontrole, profe-
sionálnemu čisteniu a prípadné-
mu ošetreniu,“ tvrdí lekár zubnej 
ambulancie Nemocnice v Ma-
lackách MUDr. Tomáš Pánek.

odolnosti a prirodzeného vzhľadu každej 
nami zhotovovanej zubnej náhrady.

Existuje mnoho spôsobov, ako zasiahnuť 
do úst v prospech zachovania a obnovy 
zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť 
to najlepšie pre vás. Pre bližšie informá-
cie o novootvorenej zubnej ambulancii 
navštívte Nemocnicu v Malackách, kde 
sú vám k dispozícii naši stomatologickí 
odborníci. U nás nájdete príjemné pro-
stredie a osobný prístup k pacientovi.

HYGIENA

Dentálna hygiena by mala byť ne-
deliteľnou súčasťou nášho každo-
denného života. Nemáme na mysli 
klasickú starostlivosť o čistotu zu-
bov, ktorú by ste mali vykonávať 
dvakrát denne doma, ale profesio-
nálnu, ktorú u nás pacientom robí 
dentálny hygienik. Dentálna hygie-
na je účinná liečebno-preventívna 

metóda modernej stomatológie, 
ktorá vedie k zachovaniu vlastných zu-
bov v ústach po celý život. Čisté zuby sa 
nekazia a ten, kto vie, ako na to, ušetrí čas, 
peniaze, ale hlavne bolesť.

OŠETRENIE BEZ BOLESTI

Súčasťou ponúkaných služieb v nasej 
zubnej ambulancii je tiež zubná chirur-
gia. Bolia vás zuby múdrosti? Prekážajú 
vám nejaké výrastky v ústach? Potom je 
najvyšší čas prekonzultovať váš problém 
s naším skúseným stomatochirurgom. 
„Niektoré stomatologické výkony môžu 
byť pre pacientov viac či menej bolestivé. 
Prah vnímania bolesti nie je u všetkých 
pacientov rovnaký. Naši lekári však dis-
ponujú prostriedkami, ktorými môžu 
pacienta bolesti zbaviť a o tým sprí-

jemniť ošetrenie,“ opisuje MUDr. Tomáš 
Pánek.

Ak zubný kaz zasiahne nerv zuba, endo-
dontické ošetrenie v zubnej ambulancii 
v Nemocnici Malacky ponúka riešenie veľ-
mi nepríjemných bolestivých stavov. Vyví-
jame veľké úsilie na zabezpečenie kvality, 

Ďalšie informácie:
www.nemocnicna.sk

www.medirexgroup.sk
034/ 28 29 700

PUBLICISTIA • INZERCIA

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Malacky čakajú na obchvat mesta, 
myslím si však, že ucelený obchvat mes-
ta nadlho zostane len víziou a  problémy 
sa budú zhoršovať. Mesto by malo mať 
nielen jasnú víziu, ako zlepšiť dopravnú 
situáciu, ale malo by aj prijať strategické 
dokumenty týkajúce sa rozvoja dopravy 
v meste a postupne ich napĺňať. 

Aby bola doprava trvalo udržateľná, 
je potrebné presadzovať najmä rozvoj 
pešej, cyklistickej  a hromadnej dopra-
vy. 

Takto je možné (s minimálnymi ná-
kladmi v porovnaní s budovaním in-
fraštruktúry pre automobilovú dopra-
vu) veľmi rýchlo zlepšiť súčasnú situá-
ciu a predísť mnohým problémom  
v budúcnosti. 

Mesto by malo byť atraktívne pre 
chodcov, preto je potrebné v centre 
mesta vytvoriť atraktívne bezbariérové 
verejné priestory s dostatkom miest na 
odpočinok.

Keďže Malacky ležia na rovine, a nie 
sú rozľahlé, majú ideálne podmienky 
na rozvoj cyklistiky, len treba cyklis-
tom poskytnúť primeranú infraštruk-
túru. Je potrebné obnoviť hromadnú 
dopravu, ktorá by spojila najväčšie 
zdroje a ciele ciest – odľahlé sídliská, 
priemyselné parky, stanicu SAD a ŽSR 
a centrum mesta. 

Dôležitá je i parkovacia politika, 
pretože riešiť problém parkovania na 
úkor verejných priestorov nie je udrža-
teľné. Najskôr by malo byť zavedené 

vodorovné značenie, ktoré zvýši efek-
tivitu neregulovaného parkovania 
a odlíši parkovacie miesta, ktoré sú  
určené pre obyvateľov obytných ob-
lastí od tých, ktoré sú využívané ko-
merčne. 

Z hľadiska automobilovej dopravy 
je potrebné zvýšiť bezpečnosť do
pravy na prieťahoch ciest, pristúpiť 
k optimalizácii svetelne riadených kri-
žovatiek, zreorganizovať problematic-
ké križovatky a pri tom všetkom lo
bovať za obchvat mesta.

Svoj názor na spomínané problémy 
môžete vyjadriť na www.ludiaprema
lacky.sk.

Ing. MIlan OndrOvIč, Phd.
Ľudia pre Malacky

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Každá z malackých základných 
a stredných škôl poskytuje žiakom 
rozdielny počet krúžkov rôzneho za
merania. Tabuľka ukazuje percentu
álne zastúpenie jednotlivých typov 
krúžkov z ponuky danej školy.

 vzdelávacie umelecké športové

ZŠ Dr. J. Dérera 50 % 25 % 25 %

ZŠ M. Olšovského 35,71 % 42,86 % 21,43 %

ZŠ Štúrova 41,66 % 16,68 % 41,66 %

ZŠ Záhorácka 95 40 % 20 % 40 %

Spojená škola 30 % 20 % 50 %

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 68,75 % 6,25 % 25 %

Gym. sv. Františka Assiského 63,16 % 26,32 % 10,52 %

poukazy pomáhajú
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dopravného inžiniera Branislava Balúna sme sa spýtali 
na jeho názor, týkajúci sa priechodu pre chodcov na Šte-
fánikovej ulici. Ten ústi priamo do priestoru autobusovej 
zastávky pri ZŠ dr. J. dérera. 

„Priechod pre chodcov by mal byť situovaný za zastávkou,  
takže ľudia vystupujúci z autobusu pri prechádzaní na druhú stranu ulice by  
nemali ísť pred ešte stojacim autobusom, ale poza neho. V tomto konkrétnom 
prípade sa o kompetencie delí mesto so Slovenskou správou ciest. Mesto má 
v kompetencii chodník, SSC zastávku a cestu,“ vyjadril sa.   -mh-

Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku, 
je rímsky herec a mím Publilius Syrus 
(1. st. p. n l.).

VOdOrOVNE
A necitlivo, otupne po česky – udieral 

nohou – vyhovej požiadavkám B 1. časť 
tajničky – zosilnený súhlas C súvisiaca 
s levom – aktíva po česky – podaroval – 
časť arabských mien (syn) d útok (kniž.) 
– staročeské zámeno – temnota – rukáv
nik (zastar.) – česká historická hora E ľa
dovcový nános – orientálne mužské me
no – vytváral žiaru – meno moderátorky 
Banášovej F chemická značka india –  

2. časť tajničky G bľabotať (expr.) – zr
nitá vápenatá hornina – kameň

ZVISlE
1 odplatil, vrátil (subšt.) 2 časť ho

kejového stretnutia 3 súper – meno 
amerického herca Pacina 4 neodborník 
– český súhlas 5 značka vysávačov – 
portlandský slinok 6 EČ vozidiel Košíc – 
sťa – ženijná armáda (skr.) 7 obec v okre
se Medzilaborce – kosiť 8 remíza v  ša
chu – rímsky učenec (Marcus Tullius)  
9 živo (hud.) 10 bulharská mena – kód 
rumunského leu 11 skratka svetovej veľ
moci – domácke meno Márie 12 che

mická značka samária – fúkal, vial – 
staršia značka noty C 13 francúzska  
šansoniérka (Edith) – umenie (kniž.) 14 
maďarská dĺžková miera – chorvátsky 
hudobný skladateľ 15 krajské štúdio 
(skr.) – listnatý strom 16 natrel na bielo 
17 český výrobca obuvi

Pomôcky: 
alit, Oľka, Tiro, rol, ars, oel, Odak, Bin, 

til

Kto chce súťažiť o sadu CD, nech pošle 
kupón spolu so správnymi odpoveďami 
do 18. októbra a zaradíme ho do žre
bovania.

kUPÓn

17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – Keď 
slnko žiari, aj na pohrebe je veselo 
– sme vyžrebovali Alžbetu Váradio-
vú z Veľkomoravskej ulice v Malac
kách. Získava sadu kníh do domác
nosti. Žiadame výherkyňu, aby sa do 
15. novembra ohlásila v redakcii.

MALACkÝ
HLAS
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krížovkA Pripravil: VOJTECH KÚKOĽ

SPEKTRUM

NA
TELO

Salezián, ktorý zomrel 2. augusta, 
bol s malackou rodáčkou v písomnom 
kontakte. Sama totiž dlhé roky finanč
ne prispieva cirkvi. No list zo zeme vy
chádzajúceho slnka ju prekvapil. Mi
sionár Don Foltin v liste z roku 1991, 
ktorý E. Vozárová redakcii poskytla, pri

bližuje svoj život v meste Hita na ostro
ve Kjúšú. Ako napísal, mesto má asi  
70tisíc obyvateľov, z toho je 110 ka
tolíkov. V závere listu pozdravuje všet
kých veriacich pod Tatrami i všetkých 
neveriacich pod Fudžijamou. 

-red-

Listy z Japonska
Na zmienku o Štefanovi Foltinovi, ktorý študoval na Gymnáziu sv. Františ-
ka Assiského a ako kňaz pôsobil v Japonsku, zareagovala Malačianka Edita 
Vozárová. 

Stafordka Belushka miluje deti a tak
to si chráni zrak pred slnečnými lúč
mi.                   BArBOrA GlONEKOVÁ

MILÁČIkovIA

Chceš šancu? www.pracazdomova.eu

radi by ste videli svojho zvieracie-
ho miláčika v novinách? Pošlite 
nám jeho fotku v čo najvyššom 
rozlíšení so stručným popisom na 
adresu malackyhlas@malacky.sk
a spozná ho celé mesto!

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

ČASOPIS, 
KTORÝ VÁS DOSTANE!

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

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

Karel Gott prichádza so svojimi obrazmi dobyť 
Slovensko!
Neodolateľné vecičky a inšpirácie pre krásu 
každej ženy.
Zázračná nočná detoxikácia vás skrášli a ozdraví!
Radíme si navzájom – nová rubrika s overenými 
radami do domácnosti.
Chcete poznať tajomstvo a účinky najliečivejšej 
byliny sveta? 
Príliš mrazivá vášeň. Erotický príbeh mladej 
dvojice s neuveriteľným koncom... 
Nezabudnuteľné životné príbehy a osudy 
čitateľov.
A okrem toho: Bohatá príloha EXTRA so 
senzačnými tipmi na letnú dovolenku, skvelými 
radami pre zdravie a s populárnou súťažou plnou 
dobrých receptov VARÍ CELÁ RODINA!

t prichádza so svojimi obrazmi d

Metromedia 53x110 f.indd   1 5/18/10   10:17 AM

Priechod by podľa dopravného inžiniera mal byť situovaný až za zastávkou. 

Román ruského 
symbolistu Vale
rija Briusova Ol-
tár bohyne ví-
ťazstva vás za
ujme opisom 
starorímskych 
čias i život
ným príbe
hom hlavné
ho hrdinu, 
ktorý sa zaľúbi do 
manželky senátora. 

Román Slučka získava Anna Belko-
vá z Malaciek. Žiadame výherkyňu, 
aby sa do 29. novembra ohlásila 
v redakcii na Radlinského ulici 2751/1, 
3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o knihu Oltár bo
hyne víťazstva, pošlite do 2. novem-
bra 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

kUPÓn

17
kníhkupectvo 
ĽUBICA

ČíTAJTE A vyHrAJTE

Malacky 
očami 
cudzinca

Ešte v lete navštívila Slovensko 
mladá americká novinárka Aman-
da rivkin, aby počas štyroch týž-
dňov na vlastné oči videla rozma-
nité kúty našej krajiny a potom 
ich podala miliónom čitateľov 
prostredníctvom stránok časopi-
su Spectacular. 

Jej názor na Malacky z trojhodino
vého pobytu si čitateľ nájde na 68. stra
ne v rámci sekcie Bratislavského regió
nu (okrem nášho mesta sa venuje aj 
Veľkým Levárom a Stupave). 

V článku sa Amanda stručne vyjad
ruje k jednotlivým pamiatkam – Kostol 
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 
so Svätými schodmi a kryptami, Pál
fiovský kaštieľ. Ako však sama autorka 
píše, pre zahraničného turistu je prav
depodobne najzaujímavejšia židovská 
história, ktorá v minulosti tvorila síce 
malú, ale významnú komunitu, po kto
rej nám v meste zostala synagóga.

S troškou irónie na záver článku pí
še, že sa potenciálny turista k tejto pa
miatke dostane oveľa rýchlejšie, ak sa 
opýta na supermarketový reťazec ako 
na samotnú synagógu.

                -raj-; foto: -otano-
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Súťažiacich prišiel povzbudiť aj bratislavský župan Pavol Frešo.

najviac placiek 
zjedla žena

S počtom 9 a pol placky sa v súťaži v jedení zemiakových placiek v Sološ-
nici stala na prekvapenie 54-ročná žena Emília Čermáková. 

Väčšina z nás sem aspoň raz za me
siac zavíta – či už kvôli plateniu inkasa, 
vyzdvihnutiu balíka či odoslaniu listov. 
Malacká pošta, ktorej dverami prejdú 
denne stovky ľudí, však stále viac pripo
mína malomeštiacku podateľňu než in
štitúciu okresného mesta. Na otázku, 
ako sú občania spokojní s touto poštou, 
odpovedalo v ankete uverejnenej na 
www.malacky.sk až 31,3 % opýtaných, 
že nie sú spokojní ani s priestormi, ani 
s úrovňou ochoty pracovníčok. 20 % 
respondentov súhlasilo, že sa síce stre
távajú s ústretovosťou, ale aj so zbytoč
ným zdržiavaním, keď v čase návalu fun
guje len jedno okienko. A to sa stáva po
merne často, keďže na pošte v centre 
18tisícového mesta existujú 3 peňažné 
a 3 listové a balíkové priehradky. Z toho 
nad jedným okienkom je nápis upozor
ňujúci aj na poskytovanie služieb Poš
tovej banky. V porovnaní s ostatnými 
bankami je však prístup ku klientovi 
podstatne iný. Styk pracovníčky za prie
hradkou so zákazníkom banky je ob
medzený na rozhovor za sklom, bez 
dlhšej diskusie a s desiatkou ľudí dýcha
júcich klientovi na krk v dlhom rade. 
„Pokiaľ ide o priestory pošty v Malac
kách, v rámci tejto pošty Poštová banka 
zatiaľ nemá samostatné pracovisko 
a služby našej banky tak poskytujú za
mestnanci pošty na dvoch peňažných 
poštových priehradkách. Pracovisko 
s označením Poštovej banky je teda pe
ňažnou priehradkou pošty,“ uviedla Eva 
Sagálová, hovorkyňa Poštovej banky, a. 
s. Podľa nej má však Poštová banka zá
ujem o kontinuálne rozširovanie svojej 

pobočkovej siete. „Malacky sú pre nás 
určite zaujímavou lokalitou a tento fakt 
preto budeme zohľadňovať aj pri ďal
šom rozširovaní našej pobočkovej sie
te,“ dodala.

Zatopené balíky
Každý návštevník pošty musí uznať, 

že jej priestory s jedným vetchým stolí
kom a zopár priehradkami sú nedôstoj
né. „Ohľadom priestorov tejto pošty ne
evidujeme zo strany našich zákazníkov 
sťažnosti týkajúce sa stiesnenosti 
priestorov pošty. Záležitosť ale z vlast
nej iniciatívy neustále monitorujeme 
a snažíme sa ju riešiť,“ priblížila Mária 
Hromadová, PR špecialistka Slovenskej 
pošty. Nikto sa nesťažoval ani u vedúcej 
pošty na Zámockej ulici Mariany Neča
sovej. Sama však s priestormi spokojná 
nie je, radosť jej nerobí ani prebiehajú
ca rekonštrukcia. Nový majiteľ budovy, 
v ktorej sa nachádza i pošta, stavbu roz
širuje. Napriek tomu, že Peter Pálka ešte 
v januári pre Malacký hlas tvrdil, že re
konštrukcia prevádzku pošty nijako ne
obmedzí, M. Nečasová je presvedčená 
o niečom inom. „Rekonštrukcia chod 
pošty zasahuje. Napríklad, asi osemkrát 
sme boli počas dažďov vytopení. Čo 
však robiť, keď sa mesto nepostaralo 
a nepresťahovalo nás?“ No v čase, keď 
spoločnosť Slovak Telekom, a. s., budo
vu, kde pošta sídli, predala, Slovenská 
pošta mesto neoslovila. Mesto o preda
ji budovy dokonca vôbec nevedelo. 
Keď sa však pošta dostala do úzkych 
a pre vysoké nájomné hľadala nové 
priestory, riaditeľ Inkubátora Malacky 

Valentín Magdolen ponúkol malackej 
pobočke pošty nové pôsobisko práve 
v inkubátore. Jeho ponuka však nebola 
prijatá. 

Má pošta v strede Malaciek nádej  
na zlepšenie situácie? 

„Aktuálne sme sa s majiteľom budo
vy dohodli na rozšírení prevádzkových 
priestorov pošty o 1. nadzemné podla
žie. Ak nám to finančná situácia dovolí, 
v budúcom roku uskutočníme rekon
štrukciu priestorov pošty na prízemí 
vrátane priehradiek a haly pre verej
nosť,“ prisľúbila M. Hromadová. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

Andrea Šteffková a Ľubo
mír Turoň; Dominika Pernecká a Sta
nislav Mihál; Martina Konkolová a Ra
dovan Blusk; Ľubomíra Baťková a Mi
roslav Palka; Hana Prášilová a Roman 
Malý; Martina Koporcová a Marek 
Benka; Jana Kotrlová a Andrej Pod
horský

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Anna Pšenicová, Vysoká pri 
Morave, *1928; Jozef Kovár, 

Láb, *1948; Mária Jureňová, Morav
ský Svätý Ján, *1922; František Be-
cáni, Malacky, *1917; Mária Strošo-
vá, Zohor, *1929; František Michá-
lek, Malacky, *1923; Jana Purdeko-
vá, Malacky, *1967; Eduard Mládek, 
Malacky, *1942

†

SPoMIEnky

VÍTAME MEDZI NAMI:

Michal Havlík

Tá rana v srdci stále 
bolí, zabudnúť ne
dovolí. Zhasli oči, stí
chol hlas a veľká bo
lesť je  stále  v  nás. 
8. 10. sme si pripo
menuli 1. výročie úmrtia nášho milo
vaného manžela, otca a deda JÁNA 
ZAJACA. S láskou v srdci spomínajú 
manželka, dcéry s rodinami, syn 
s priateľkou a vnukovia. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomien
ku.

od 10. 9. do 4. 10. 2010
SPoLoČEnSkÁ kronIkA

SPEKTRUM

vuje Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach a o miestnom po
platku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady z roku 2009. Pritom 
miestnymi daňami sa chápe daň z ne
hnuteľností, daň za psa a daň za užíva
nie verejného priestranstva. Miestny 
poplatok sa ukladá za komunálne od
pady a  drobné stavebné odpady.

Percentá idú dole
Čo to znamená v praxi? Každý ob

čan, ktorý pred začiatkom roka dovŕšil 
vek 62 rokov, zaplatí napríklad za garáž 
či dom a byt o 30 % nižšiu daň. To platí 
aj pre pozemky a záhrady, ktoré slúžia 
na osobnú potrebu seniorov. Daň za za
stavané plochy a nádvoria, ktoré nie sú 
stavebnými pozemkami, platia nižšiu 
o 93 %. 30 %ná úľava platí aj pri miest
nom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Správca po
skytuje občanom, ktorí už oslávili 62. 
narodeniny, úľavu z výšky poplatku pri
padajúceho na jednu osobu v domác
nosti tiež vo výške 30 %. Naopak, za psa, 
ktorý je starší než 6 mesiacov, a teda zaň 
treba platiť daň, poskytuje mesto dô
chodcom zľavu 50 %. Pritom ročná sadz
ba dane na tento rok za jedného psa 
v rodinnom dome je 7 €, v byte 37 €. Tí, 
ktorí sa ocitnú v úzkych, majú nárok aj 
na poskytnutie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi alebo jednorazového 
peňažného, alebo vecného príspevku. 
Hmotnou núdzou sa pritom rozumie 
stav, keď „príjem občana a fyzických 
osôb, ktoré sa s občanom spoločne po
sudzujú, nedosahuje životné mini-
mum a občan a fyzické osoby, ktoré sa  
s občanom spoločne posudzujú, si prí
jem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť 

vlastným pričinením“ (Zdroj: www.em
ployment.gov.sk). Mesto tento rok po
mohlo občanom v núdzi sumou takmer 
825 €. V predchádzajúcich dvoch ro
koch, ktoré ešte neboli škrtené krízou, 
to bolo približne 1500 €. 

Služieb je viac
Starší Malačania však majú nárok na 

oveľa viac než na zľavu z miestnych da
ní a poplatkov. Tým, ktorí sú odkázaní 
na pomoc inej osoby, ponúka svoje 
služby Zariadenie opatrovateľskej služ
by. Tie poskytuje prostredníctvom Mest
ského centra sociálnych služieb. Ide  
o opatrovateľskú i prepravnú službu, 
tzv. sociálny taxík. Ten zvezie osoby s ťaž
kým zdravotným postihnutím, odkáza
né na individuálnu prepravu autom, 
alebo osoby s obmedzenou schopnos
ťou pohybu a orientácie. Taxík však mô
žu využívať aj tí, ktorých zdravotný stav 
je krátkodobo nepriaznivý – taká je na
príklad zlomenina. Mestské centrum so
ciálnych služieb svojim klientom poži
čiava i zdravotnícke pomôcky. Všetky 
tieto služby dopĺňajú podporné sociál
ne služby, akými sú odľahčovacia služ
ba, ktorá je poskytovaná opatrovníkom 
fyzicky ťažko postihnutých, stravovanie 
v jedálni MsCSS, pranie, žehlenie, údrž
ba bielizne a šatstva i základná osobná 
hygiena pre tých, ktorí už dovŕšili dô
chodkový vek a nie sú schopní sa o se
ba postarať. Dôchodok však nie je pod
mienkou na využívanie sociálnych slu
žieb, tie sú poskytované všetkým, ktorí 
ich potrebujú. Víziou do budúcnosti, 
ktorá už je v stave realizácie, je zriadenie 
denného stacionára. Tu by seniori trávili 
deň, večer by sa mohli vrátiť domov k ro
dine.

  -mh-; foto: -tabu-

Na 2. mieste s tesným rozdielom 
skončil 59ročný Ján Valovič. Na 3. roč
níku tejto originálnej obecnej súťaže 
bolo 10 súťažiacich, placky mali váhu 
150 g. Obecnú slávnosť chce v budúc
nosti starostka Sološnice Mária Hirto
vá povýšiť na súťaž celého „Podhoria“ 
a ako povedal bratislavský župan Pa
vol Frešo, podporovať v tomto zámere 
ju bude aj BSK, ktorý bol jedným z part
nerov aktuálneho ročníka súťaže. Ze
miaky na výrobu placiek dodal ďalší 
z partnerov Aropartner, s. r. o., Plavec
ké Podhradie, stredisko Sološnica, kto
ré je pestovateľom a spracovávateľom 

zemiakov. V minulosti boli zemiakové 
placky jedlom chudobných. Okrem 
zemiakových placiek mohli návštevní
ci popri bohatom kultúrnom progra
me ochutnávať aj cca 60 druhov rôz
nych iných jedál. 

Obec Sološnica pripravuje 
ešte do konca roka
23. 10. Posedenie dôchodcov
30. 10.  Haloween party (organizá 

tor – Piváreň Šeneček) 
20. 11. Teplákový bál
  4. 12.  Vianočné trhy a súťaž  

vo varení kapustnice 
Viac na www.solosnica.sk.

Starších občanov sme sa spýtali, 
ako sa vám žije 
v Malackách? 

Irena Samková, 75 r.
„Dobre sa nám tu žije. 
Máme tu veľa obcho
dov, lekárne, zdravot
níctvo. Prišli sme sem 
z dediny a všetko nám 
tu vyhovuje.“

Matilda Juricová, 72 r.
„Nie som náročná. Som 
tu rada. Hlavne, že je 
opravený Zámocký 
park. Chodievam tam 
čerpať zdravie, necho
dím po lekároch. Nevy

hovuje mi, že nemáme kanalizáciu a pri
pojenie na internet. Mám internet, ale 
bezdrôtový a ten vyjde drahšie. Sú aj  
akcie pre dôchodcov na internetové pri
pojenie cez pevnú linku a znepokojuje 
ma, že ich nemôžem využiť. Pred rokom 
som chcela internet cez pevnú linku, ale 
povedali, že sa to nedá pripojiť kvôli 
pripojeniu na sieť. Nemám s tým prob
lém, môžem si kúpiť, čo k tomu potre
bujem, druhá strana nech  dorieši situá
ciu.“

František Havlík, 87 r.
„Som z Malaciek a veľ
mi slušne sa mi tu žije. 
Som spokojný so všet
kým, hlavne  s tým, že 
máme opravený Zá
mocký park, s tým, že 

sem môžem chodiť na prechádzky a má
me tu napríklad futbalové ihrisko. Máme 
tu všetko, čo potrebujeme. Ako sa hovorí, 
spokojnosť nadovšetko.“

-luk-; foto: -pesu-

kam kráčaš, pošta na Zámockej?

Ako sa žije starším
Dokončenie z �. strany

Tiesnivé priestory, rad ľudí začínajúci sa pri okienku a končiaci pred dve-
rami do budovy, nijaké súkromie. Slovné spojenia, charakterizujúce 
prostredie pošty na Zámockej ulici.

Budova, v ktorej sídli pošta, je momentálne vo fáze rekonštrukcie. 

Ako ste spokojní s poštou na Zámockej ulici?
Anketa, uverejnená na www.malacky.sk – hlasovalo 399 respondentov.

Som spokojný, nemám zlú skúsenosť. 16,0 %

Vôbec nie som spokojný. Pracovníčky sú neochotné a priestory 
pošty nevyhovujúce. 31,3 %

Stretol som sa s ústretovosťou, ale aj so zbytočným zdržiavaním, 
keď v čase návalu funguje len jedno okienko. 20,0 %

Čo sa prístupu pracovníkov týka, výhrady nemám. 
Prekážajú mi stiesnené a nedôstojné priestory. 19,0 %

Túto tému vôbec neriešim, služby pošty využívam minimálne. 13,5 %

AnkETA

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Malačania odohrali 2. 10. záho-
rácke derby v Stupave. Obe druž-
stvá sa veľmi dobre poznajú z prí-
pravných zápasov, preto sa fanú-
šikovia mohli tešiť na zaujímavý 
zápas. 

V prvom polčase dominovali najmä 
obrany  na  oboch  stranách.  Stav  4:5 
v 16. min to len potvrdzuje. 

Malačania  od  začiatku  zápasu  vy-
hrávali, ale nedokázali si vypracovať vý-
raznejší náskok. Domácich opäť podr-
žal  brankár,  ktorý  dokázal  likvidovať 
nielen  rýchle protiútoky, ale aj 7-met-
rové hody hostí z Malaciek. Po polčaso-
vom výsledku 9:11 nebolo nič rozhod-
nuté. 

V  druhom  polčase  hostia  odskočili 
na rozdiel 5-6, čo bolo pre vývoj zápasu 
rozhodujúce.  Malacky  ťažili  hlavne 
z dobrej obrany a rýchlych protiútokov. 
V zlomových chvíľach predviedol svoje 
kvality  a  skúsenosti  Pavol  Stachovič, 
ktorý svojimi 9 gólmi prispel k víťazstvu 
Malaciek  nad  húževnatou  Stupavou. 

Toto víťazstvo sa nerodilo vôbec ľahko, 
a preto ďalšie dva body z ihriska súpera 
sú veľmi cenné a zaslúžené.

Zostava: 
M.  Kuklovský,  R.  Piaček  –  brankári,  

V. Pavlík 1, R. Baláž, T. Baláž 1, P. Bízek,  

L. Zelenský 5, M. Spuchlák 1, A. Dobroc-
ký,  M.  Hlaváč,  I.  Oslej  3,  S.  Cabadaj  2,  
D. Stachovič 2, P. Stachovič 9.
Tréner: V. Valachovič
5. kolo Stupava–Malacky
18:24 (9:11)

TOMÁŠ BALÁŽ

ŠPORT
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Patsch pod 
pyramídami
Peter Patsch, ktorý sa spolu s cyklistic-
kým kolegom Branislavom Sýkorom vy-
dal ešte v júni na bicykli do Egypta, 
zdraví všetkých čitateľov Malackého 
hlasu. Obaja cykloturisti poslali redak-
cii pohľadnicu.       -mn-

V areáli Zámockého parku si 22. 9. 
zmerali sily žiaci a študenti v okres-
nom kole v cezpoľnom behu.

Do súťaže sa zapojilo spolu 103 ško-
lopovinných  z  jedenástich  škôl celého 
okresu.  Okrem  postupových  kategórií 
(staršie  žiačky,  starší  žiaci,  študentky 
a študenti) sa organizátori (KŠÚ Bratisla-
va  a  CVČ  Malacky)  rozhodli  do  súťaže 
zapojiť  aj  mladších  a  najmladších  žia-
kov,  resp.  žiačky.  Najúspešnejšou  ško-
lou sa stala ZŠ Záhorácka 95, Malacky, 
ktorej  žiaci  vybojovali  spolu  9  zlatých, 
štyri  strieborné a  jednu bronzovú me-
dailu. Medzi  najúspešnejšie školy patri-
li  aj  študenti  Gymnázia  na  Ul.  1.  mája  
(4–1–2), žiaci ZŠ M. Olšovského Malacky  
(3–3–4) a žiaci ZŠ Studienka (0–2–4). Do 
krajského  kola  si  v  kategórii  družstiev 
postup  zabezpečili  žiaci  ZŠ  M.  Olšov-
ského,  žiačky  ZŠ  Záhorácka,  študenti 
a študentky Gymnázia na Ul. 1. mája. V ka-
tegórii jednotlivcov si postup vybojoval 
Vladimír Nízky zo ZŠ Záhorácka.

PETR FILIP

Kluby Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body

  1. Levoča 5 5 0 0 135:97 10

  2. Prešov B 5 4 1 0 170:146 9

  3. Duslo Šaľa 5 4 0 1 157:114 8

  4. Malacky 5 4 0 1 149:136 8

  5. Michalovce 5 3 0 2 119:139 6

  6. Trebišov 5 2 0 3 161:154 4

  7. Martin 5 2 0 3 136:134 4

  8. Modra 5 2 0 3 119:132 4

  9. Pezinok 4 1 0 3 110:118 2

10. Bojnice 4 1 0 3  90:113 2

11. Stupava 5 0 1 4 110:142 1

12. Dubnica 5 0 0 5 116:147 0

Päť mladých malackých šachistov, 
žiakov šachových tried zo ZŠ  
Dr. J. Dérera a odchovancov Cen-
tra voľného času sa 2. 10. zúčast-
nilo 6. ročníka šachového turnaja 
– Memoriálu Jána Vadkertiho v  
obci Dvory nad Žitavou. 

Hralo sa na deväť kôl tempom 2x15 
minút.  Po  šiestich  hodinách  bojov  sa 
vo svojich kategóriách na stupne víťa-
zov postavili:

1. miesto, kategória D8 Adriana Vo-
zárová, žiačka 1. C šachovej triedy

2. miesto, kategória D8 Emma Kríko-
vá, žiačka 1. C šachovej triedy

1. miesto, kategória Ch8 Juraj Bača, 
žiak 2. C šachovej triedy

3. miesto, kategória Ch8 Norbert Filí-
pek, žiak 1. C šachovej triedy

Za bojovnosť však musíme pochváliť 
všetkých našich šachistov.

IVANA VOZÁROVÁ

V  každej  skupine  bude  hrať  6–7  tí-
mov štvorkolovo každý s každým a víťazi 
skupín  potom  budú  hrať  medzi  sebou 
o postup do extraligy  turnajovým spô-
sobom. V kádri Strojára došlo k niekoľ-
kým  zmenám,  za  zmienku  stojí  najmä 
prestup Martina Šmahela z bratislavské-
ho Remidonu. Skúsení bratia Kuračkovci 
spolu s Igorom Matuškom budú pôsobiť 
už  len v B  tíme, ale pre prípad akútnej 
potreby budú uvedení na súpiske. Druž-
stvo bude v rámci šetrenia aj v tejto se-
zóne fungovať bez trénera. Vedením tré-
ningov  sú  poverení  hráči  Rusňák a Ša-
mulka, ktorí majú trénerské licencie.

Odišli: Janík (ŠVK Bilíkova), Ľ. Kurač-
ka, V. Kuračka, Matušek  (všetci do B  tí-
mu), Holka, Ľ. Mrázik  (prerušili aktívnu 
činnosť) 

Prišli: Martin Šmahel  (ŠK Remidon), 
Lipták, Sloboda (z B tímu), Haringa (VTC 
Pezinok)

Č. Meno Post Výška Roč.
 1  Tomáš Rehák  S  190 cm  1986
 2  Pavol Petrovič  S/B  191 cm  1983
 3  Tomáš Lipták  B  197 cm  1983
 5  Matej Haringa  B  187 cm  1985
 7  Tomáš Šamulka  N/B  187 cm  1983
 8  Vladimír Procházka  S  193 cm  1973
 9  Martin Šmahel  S  193 cm  1982
10 Dušan Rusňák  L/N  184 cm  1978
11 Miroslav Sloboda  S/L  184 cm  1984

Najbližšie zápasy:

Sobota 9. 10. 
Malacky–ŠVK Bilíkova (13.00 a 15.00 

h v ŠH Malina)
Sobota 16.10. 
VKP B–Malacky
Sobota 23.10. 
Malacky–Komjatice (13.00 a 15.00 h 

v ŠH Malina)
-duš-

Bratia Šmahelovci

1. liga volejbalistov 
sa začína

V sobotu 9. októbra sa začala ďalšia sezóna malackých volejbalistov v 1. li-
ge, ktorá prešla reorganizáciou. Minulý rok sa hralo v dvoch skupinách (zá-
pad a východ), tento rok sa vytvorili tri skupiny (západ, stred, východ).

103 účastníkov síce prišlo na cezpoľný beh, bežali však Zámockým parkom. 

Cezpoľný beh
Šikovní šachisti neskrývali radosť nad prvými priečkami. 

Úspech malých šachistov

Malačania porazili Stupavu

Onedlho po doručení pohľadnice redakciu zasiahla šokujúca správa. 

Peter Patsch bol 29. 9. účastníkom dopravnej nehody
v Sarajeve. Pri kolízii s protiidúcim autom utrpel zranenia hlavy a ruky. Vodič z miesta nehody ušiel. Peter je od nehody  
v bezvedomí. V utorok 5. októbra bol letecky transportovaný zo Sarajeva do nemocnice v Bratislave. Podľa vyjadrenia  
neurochirurga zo 6. 10. je jeho stav veľmi vážny. Informoval nás o tom Marcel Bulla zo Slovenského cykloklubu Záhorák. 
Redakcia drží Petrovi  všetky palce, aby sa jeho stav čo najskôr stabilizoval.                        -mh-
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