
Interiér Malackého kaštieľa je už nie-
koľko týždňov pod drobnohľadom 
odborníkov. Do prieskumu sa tu pus-
tili Marian Havlík a Ján Sýkoriak z Ko-
mory reštaurátorov. Architektonicky 
– umelecký výskum by mal byť ukon-
čený do konca roka. Ministerstvo kul-
túry SR naň prispelo sumou 10-tis. €, 
zvyšných 1655 € dofinancuje mesto. 

Ďalej poslanci prijali návrh VZN 
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne a drobné staveb-
né odpady v meste. Výšky daní a po-
platkov zostávajú na úrovni roku 2010, 
pribudli k nim však nové dane, a to za 
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
reklamu a propagáciu vlastných podni-
kateľských aktivít v centre a v širšom 
centre mesta za sumu 0,33 € za každý  
aj neúplný m2 a v ostatných častiach 
mesta 0,17 € za každý aj neúplný m2 za 
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úvodník

Pokračovanie na �. strane

Problém škôlok vyrieši 
nové zastupiteľstvo

Poslednýkrát sa súčasná zostava poslancov mestského zastupiteľstva stretla 11. 11. Zastupiteľstvo bolo obo-
známené s novými informáciami a skutočnosťami, týkajúcimi sa možnej zámeny majetku detského domova  
Macejko kvôli vybudovaniu nových elokovaných tried materskej školy. Termín bol presunutý až na prvé pra-
covné zasadnutie nového zastupiteľstva. Pôvodne sa malo už na novembrovom zasadnutí definitívne rozhod-
núť,  či sa bude realizovať nadstavba Materskej školy na Kollárovej ulici alebo sa odkúpi – vymení  majetok spo-
mínaného detského domova a v tomto objekte sa vytvoria nové triedy. Pokračovanie na �. strane

Môžeme
rozhodnúť

Za uplynulé dva roky sme sa k voleb-
ným urnám prešli viackrát. Niektorí z do-
nútenia rodiny a priateľov, niektorí z ur-
putného presvedčenia a iní s nádejou 
zmeniť svoj život k lepšiemu. Rozhodli 
sme o tom, kto bude našu krajinu pre-
zentovať pred svetom, kto bude hájiť na-
še práva pred Európou a o kom budeme 
každý večer počúvať novinky v televíz-
nych správach. No teraz môžeme ovplyv-
niť budúcnosť nášho mesta. Kandidáti 
v najbližších voľbách sú známe tváre. Bý-
vajú na našej ulici, boli naši spolužiaci 
alebo sme o nich počuli – či už dobré ale-
bo zlé. Spravidla sa netaja svojimi názor-
mi ani tým, čo konkrétne chcú v mesteč-
ku na Záhorí zmeniť. Ide o skutočné nad-
šenie, fanatizmus alebo len prázdne sľu-
by, vedúce k zviditeľneniu sa? Zistíme 
v priebehu štyroch rokov. Šancu vybrať si 
však máme teraz a nemali by sme ju pre-
mrhať. V opačnom prípade sa z nás sta-
nú chronickí sťažovatelia, ktorí sa už  
nedokážu zmeniť. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

 Iné hlasy
Mysleli ste si, že noviny, ktoré majú 

v názve slovo hlas, čítate len vy? Okrem 
Malackého hlasu čítajú Slováci aj Ku-
chynský hlas a Ružomberský hlas. 
„Okrem toho existovali aj Spišské hlasy, 
ktoré však už zanikli. Noviny, ktoré majú 
v názve hlas, vydáva vraj aj istý podnik 
na Gemeri, viac o tom však nevieme,“ 
prezradil Michal Domenik, redaktor Ru-
žomberského hlasu. Ak by ste začuli eš-
te nejaký „hlas”, povedzte o tom redakcii 
na malackyhlas@malacky.sk!

-nasi-

Kaštieľ 
pod 

lupou
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každý deň. Ďalším schváleným VZN 
o výške dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školské
ho zariadenia na rok 2011 poslanci od
súhlasili dotácie vo výške 1988 € na 
dieťa materskej školy, 420 € na žiaka 
základnej umeleckej školy, žiaka cen
tra voľného času 369 €, na dieťa škol
ského klubu 371 € jednotne pre všetky 
školy a na potenciálneho stravníka – 
žiaka ZŠ 122 € jednotne pre všetky 
školy. Opäť sa v tomto ohľade zrov

noprávnilo postavenie detí zo škôl, 
ktorých zriaďovateľom je mesto a cir
kevnej školy. Návrh Komunitného plá
nu sociálnych služieb mesta Malacky 
na roky 2010–2013 bol poslancami 
schválený a mestské zastupiteľstvo 
uložilo mestskému úradu pri prvej 
zmene rozpočtu na rok 2011 zahrnúť 
do rozpočtu výdavky na jeho zabez
pečenie, ako aj zahrnúť jeho finančné 
krytie aj pre roky 2012 a 2013. 

Pri prerokovávaní návrhu zadania 
na zmeny a doplnky Územného plánu 
mesta Malacky sa rozvinula diskusia 
ohľadne zavedenia systému registrá
cie a prehľadnosti žiadostí o zmeny, 
ktoré prichádzajú tak od obyvateľov, 
ako aj od spoločností a potenciálnych 
investorov. V rámci tohto návrhu boli 
napokon odsúhlasené tieto zmeny – 
trasovanie obchvatu – spojnice cesty 
na Rohožník a Pernek mimo Malaciek; 
preklasifikovanie pásu pozemku po
zdĺž východného múru Zámockého 
parku na cyklistický chodník a prepo
jenie od Ulice duklianskych hrdinov 
po Sadovú; preklasifikovanie lesov na 
Tri duby, Bažantnica a les medzi Hl
bokou ulicou a diaľnicou na lesopark; 
taktiež bolo schválené umiestnenie 
penziónu pre dôchodcov, ktorý má 
vzniknúť v priestore medzi záhradkár
skou osadou Olšiny a novou lokalitou 
Sadová a poslednou schválenou zme
nou je výnimka z regulatívu podlaž
nosti, o ktorú žiadali obyvatelia byto
vého domu na Bernolákovej ulici kvôli 
nadstavbe obytného domu. 

Zamietnuté bolo umiestnenie čer
pacej stanice PHM pri diaľnici, prekla
sifikovanie území za novým cintorí
nom smerom na Vinohrádoka preklasifi
kovanie územia Jánošíkovej a Hollého 
ulice.

Zmenený rozpočet
Poslanci taktiež schválili 3. zmenu 

rozpočtu mesta na tento rok a návrh 
rozpočtu na rok budúci. Rozpočet 
mesta bol schválený ako prebytkový 
s prebytkom takmer 600tis. eur, čo 
predkladateľ odôvodnil s tým, že ide 
o priestor pre nové mestské zastupi
teľstvo. 

Poslanci sa taktiež zaoberali sprá
vou kontrolórky o vykonanej kontrole 
verejného obstarávania, kde kontro
lórka preverila postup vylúčenia uchá
dzača a stotožnila sa s názorom ob
starávateľa, že uchádzač nesplnil  pod

mienky. Vytkla však, že obstarávateľ 
uchádzačovi exaktne neuviedol leho
tu, do ktorej mohol uchádzač podať 
žiadosť o nápravu. 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
a prijalo aj správu o výsledkoch a pod
mienkach výchovnovzdelávacej čin
nosti škôl a školských zariadení mesta  
a poďakovalo riaditeľom škôl za ich 
prácu. 

Posledným oficiálnym bodom roko
vania bolo prerokovanie návrhu mimo
riadnych odmien voleným predstavite
ľom mesta, ktorý predložila poslanky
ňa MsZ Alžbeta Dubajová. Suma presa
hujúca cca 4000 € mala byť podľa ná
vrhu rozdelená medzi poslancov zastu
piteľstva, primátora a zástupcu primá
tora. Primátor a zástupca primátora sa 
odmeny vzdali. Poslanci predmetný 
návrh schválili. Na záver zasadnutia 
primátor mesta odprezentoval poslan
com výsledky ich spoločnej štvorroč
nej činnosti a poďakoval sa im za spo
luprácu počas tohto obdobia. Každé
mu poslancovi odovzdal pamätnú me
dailu. Na tomto slávnostnom zasad
nutí MsZ odovzdal generálny riaditeľ 
spoločnosti Nafta, a. s., Martin Hollý  
do rúk primátora symbolický šek so 
sumou 73 530 €. Tieto finančné pro
striedky venovala Nafta, a. s., spolu 
s Nadáciou SPP na obnovu historic
kých pamiatok, kultúrnospoločenské 
podujatia, seniorom nášho mesta, škol
ským zariadeniam. Aj vďaka ich finanč
nej podpore sa môžu v našom meste 
realizovať také podujatia, ako sú Prvo
májové Malacky, Adventné Malacky, 
Dni jesene, fungujú kluby dôchodcov 
a pripravuje sa rekonštrukcia fontány 
na lúke pri kaštieli.

INGRID ŠRÁMKOVÁ; 
foto: S. Osuský

ÚPSVaR v Malackách má pôsobnosť 
pre celý okres a činnosť jeho 85 zamest
nancov je financovaná zo štátneho roz
počtu a z Európskeho sociálneho fondu 
(ESF). Úrad má dva veľké odbory, ktoré 
vám postupne predstavíme. 

Odbor služieb zamestnanosti pod 
vedením riaditeľky Ľubice Diviakovej 
(tel.: 034/244 43 00) začneme rozoberať 
na drobné ako prvý. Odbor sociálnych 
vecí a rodiny predstavíme v nasledujú
cich číslach MH.

Všetko pre zníženie 
nezamestnanosti

Cieľom snaženia 18 pracovníkov od
boru služieb zamestnanosti je robiť 
všetko pre znižovanie nezamestnanos
ti, ktorá v našom okrese k 31. 8. dosiahla 
7,77 %. Pod zložitými názvami jeho 3 od
delení sa skrýva praktická pomoc pre 
viaceré cieľové skupiny, najčastejšie pre 
nezamestnaných uchádzačov o prácu, 
ale aj pre  záujemcov o inú prácu, než 
akú práve majú. Nemusia chodiť ďale
ko. Ujmú sa ich hneď na prízemí v tzv. 
„ípéesku“ – informačnoporadenskom 
stredisku (oddelenie informačnopora
denských a sprostredkovateľských slu
žieb). Takmer polovica pracovníkov od
boru sa však venuje spolupráci so za
mestnávateľmi v oddelení nástrojov ak
tívneho trhu práce, udržiava s nimi stály 
kontakt, mapuje ich ponuky na obsade
nie voľných pracovných pozícií a vyko
náva veľa iných činností užitočných pre 
zamestnávateľov i budúcich zamest
nancov. Referát EURES (Európske služby 
zamestnanosti) vyhľadávajú najmä od
vážlivci, ktorí sa chcú zamestnať v za
hraničí.

Pomoc už aj na chodbách
Uchádzač a záujemca o prácu nie je 

to isté. Oboch však spoznáte podľa to
ho, že na chodbách úradu zaujato štu
dujú nástenky. Zaujímajú ich voľné pra
covné miesta, ponuky rekvalifikačných 
kurzov a finančných príspevkov. „Infor

mačné tabule prinášajú aj zoznamy li
cencovaných agentúr, ktoré ponúkajú 
prácu na Slovensku alebo v zahraničí, 
a klienti tam nájdu aj upozornenia, na 
čo si majú dať pozor, aby neboli na trhu 
práce zneužití,“ hovorí riaditeľka odbo
ru služieb zamestnanosti Ľ. Diviaková. 
Napokon väčšina z nich zájde do IPS (in
formačnoporadenského strediska) na 
prízemí vpravo od recepcie a tam nájde 
cennú radu a pomoc.

Uchádzač rovná sa nezamestnaný
Služby IPS využívajú ľudia, ktorí sú 

z rôznych príčin nezamestnaní – tí, čo 
prišli o prácu po prepúšťaní; absolventi, 
ktorí ešte nezačali pracovať; mamičky 
po období starostlivosti o dieťa, ktoré 
neraz prepustia z organizačných dôvo
dov v prvý deň ich nástupu po rodičov
skej dovolenke; bývalí väzni po návrate 
z výkonu trestu i ľudia po ukončení dob
rovoľnej nezamestnanosti. Sú to tzv. 
uchádzači o prácu, teda osoby, za ktoré 
zdravotné poistenie hradí štát a ich evi
dencia na úrade práce je nevyhnutná 
na čerpanie podpory. Uchádzač o za
mestnanie sa musí hlásiť na ÚP vždy do 
7 dní od skončenia nejakej etapy súvi
siacej s rozviazaním pracovného pome
ru či ukončením štúdia. Ak je zaradený 
do evidencie, musí sa osobne hlásiť raz 
mesačne a predložiť dokumentáciu 
o tom, že sa pokúša zamestnať. Na ÚP 
mu pridelia jedného zamestnanca, kto
rý sa oňho stará po celý čas, kým je 
v evidencii, a ten mu určuje aj termíny 
ďalších návštev.

Záujemca o prácu hľadá viac
Záujemcom o prácu môže byť kto

koľvek z nás. Je to človek, ktorý nie je  
nezamestnaný, ale chce využívať služby 
úradu práce a získavať určité príspevky. 
Môže to byť zamestnanec, študent, 
matka na materskej alebo rodičovskej 
dovolenke či človek, ktorý chce zmeniť 
zamestnanie. Záujemca môže byť zara
dený do rekvalifikačných kurzov, môže 
využívať IPS a úrad práce mu dá vedieť 
o príležitostiach. Zamestnanec IPS ve
die evidenciu záujemcov o prácu a po
skytuje im všetky služby, o ktoré požia
dajú. Podmienkou je, že aspoň raz me
sačne musia kontaktovať úrad. Ich vý
hodou je, že môžu využívať služby via
cerých ÚP odrazu.

Výhody informačno-poradenského 
strediska (IPS) 

Toto klientske pracovisko slúži širo
kej verejnosti a môžete sem zájsť na ľu
bovoľne dlhý čas, ak vám práve na krk 
nedýchajú ďalší záujemcovia. A nemu
síte byť ani evidovaní na ÚP. K dispozícii 
je 5 počítačov s internetom a poradco
via – vždy jeden zamestnanec a dvaja 
vyškolení absolventi pripravení pomôcť 
vypísať žiadosť o zamestnanie, napísať 
životopis, urobiť fotokópie dokladov, 
oskenovať vysvedčenia a pod. Nájdete 
tam katalógy zamestnávateľov s kon
taktmi na všetky firmy v regióne a voľne 
dostupný časopis Zamestnanosť a soci
álna politika. Odborníci vás tu zaradia 
do evidencie, ak je to potrebné, vysvet
lia podmienky nároku na dávku v neza
mestnanosti, vydajú potvrdenie o evi
dencii, bezplatne sprostredkujú za
mestnanie a vyberú vhodných adeptov 
do poradenských a vzdelávacích pro
gramov, projektov a výcvikov. Vynikajú
cimi pomocníkmi sú aj programy Integ
rovaný systém typových pozícií a Sprie
vodca svetom povolaní, ktoré neroz
hodných otestujú a poradia vhodné po
volanie najmä študentom. Veľa infor
mácií o trhu práce sa dá nájsť aj na web
stránke www.upsvar.sk. 

Pokračovanie v nasledujúcom čísle MH.
TATIANA BÚBELOVÁ

SPRAVODAJSTVO

Dokončenie z �. strany

Sme tu pre vás
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) je inštitúcia, ktorá sa len 
tak hemží ľuďmi. Kto si však myslí, že tam hľadajú radu a pomoc iba ne-
zamestnaní, je na omyle. Táto rozpočtová organizácia štátu sa nezaoberá 
len službami zamestnanosti, ale zabezpečuje aj výkon správy sociálnych 
vecí. Služby ÚPSVaR teda využívajú nielen nezamestnaní, ale aj zamest-
naní záujemcovia o inú prácu či zamestnanie v zahraničí, veľkí i malí za-
mestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, sociálne znevýhod-
není občania i ľudia so zdravotným postihnutím. Od 5. novembra je no-
vým riaditeľom ÚPSVaR v Malackách Václav Minx.

Pracovníčky úradu práce neprichádzajú do kontaktu len s nezamestnanými, ale aj s tými, ktorí napríklad hľadajú iné za
mestnanie alebo odchádzajú zarábať do zahraničia. 

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.

Problém škôlok 
vyrieši nové 
zastupiteľstvo

Poslanci sa v zostave, v akej si ich Malačania zvolili v roku 2006, zišli naposledy.



MALACKÝ HLAS  19/2010 �

Komunálne voľby sa konajú v šies-
tich obvodoch. Tie zahŕňajú 12 okrskov:
- obvod č. 1 tvorí okrsok č. 1 a č. 2,
- obvod č. 2 tvorí okrsok č. 3 a č. 6,
- obvod č. 3 tvorí okrsok č. 4 a č. 5,
- obvod č. 4 tvorí okrsok č. 7 a č. 8,
- obvod č. 5 tvorí okrsok č. 9 a č. 10,
- obvod č. 6 tvorí okrsok č. 11 a č. 12.

V každom z volebných obvodov bu-
dú zvolení traja poslanci. Pri krúžko-
vaní za zástenou si teda môžete vy-
brať až troch možno budúcich po-
slancov mestského zastupiteľstva. Ce-
lé MsZ – tak, ako je tomu aj teraz, bude 
tvoriť 18 poslancov. 

V ktorom obvode 
môžete voliť práve vy?

Volebný obvod 1, okrsok č. 1
ZŠ Štúrova,  družina 1:
F. Malovaného, M. Tillnera, Pri Maline, 

Stupavská, Štúrova 141, 143, 144, 145, 
147, 149, 151, 153, 155, 157, 159

Volebný obvod 1, okrsok č. 2
ZŠ Štúrova,  družina 2:
D. Skuteckého, Ľ. Fullu, Štúrova 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 117, 118, 118A, 119, 120, 
121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 140, 142

Volebný obvod 2, okrsok č. 3
ZŠ Dr. J. Dérera,  prízemie č. d. 41,
gen. M. R. Štefánika 7:
A. Veselého, Boreckého, gen. L. Svo-

bodu, gen. M. R. Štefánika, Jilemnické-
ho, J. Gabčíka, J. Murgaša, K. Orgoňa, 
kpt. Š. Uhra, Kukorelliho, L. Novomeské-
ho, Ľ. Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, P. 
Blahu, Radlinského, Š. Čulena, Štúrova 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
V. Clementisa

Volebný obvod 2, okrsok č. 6
Sobášna sieň, 
Bernolákova 2954/22:
Budovateľská, J. Hollého, J. Kostku, 

Jánošíkova, Kláštorné ná-
mestie, Mierové námestie,  
M. Nešpora, Mojmírova, Ras-
tislavova, Robotnícka, Slo-
venská, Svätoplukova, Vlas-
tenecká

Volebný obvod 3, 
okrsok č. 4
ZUŠ, Záhorácka 1918/49, 
prízemie, č. d. 1:
Záhorácka 7, 8, 10, 11, 13, 15A, 15B, 

17A, 17B, 17C, 17D, 18, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

Volebný obvod 3, okrsok č. 5
MCK, Záhorácka 1919, 
vestibul:
Brnianska, Břeclavská, časť obce Ma-

lacky 4491, Pribinova, Záhorácka 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
52, 54, 56, 58, 60, 85, 87, 89, 91

Volebný obvod 4, okrsok č. 7
MsÚ, Radlinského 2751/1, 
klientske centrum:
Malacky – bez ulice, Bernolákova, 

Veľkomoravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Volebný obvod 4, okrsok č. 8
ZŠ Záhorácka 9, I. B trieda: 
Cesta mládeže, Družstevná, Hviez-

doslavova, Kozia, M. Benku, V. Gajdoša, 
V. J. Kučeru, Veľkomoravská 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, Vinohrádok, Záhorácka 22, 62, 62A, 
66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 80A, 82, 86, 88, 
90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114

Volebný obvod 5, okrsok č. 9
MŠ Kollárova:
J. Kubinu, Kollárova, Kukučínova, Le-

gionárska, Malé námestie, Na brehu, 
Nad výhonom, Nová, Olšovského, Oslo-
bodenia, Poľná, Sládkovičova

Volebný obvod 5, okrsok č. 10
CVČ , M. Rázusa 2383/30, 
1. pavilón:
1. mája, M. Rázusa, Sasinkova, Vajan-

ského

Volebný obvod 6, okrsok č. 11
HSF, s. r. o., Jesenského 50, 
vestibul:
Agátová, Brezová, Dielenská, Dubov-

ského, Gaštanová, Jelšová, Jesenského, 
Lipová, Ota Kožucha, Partizánska, Pezin-
ská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Ti-
chá, Továrenská, Záhradná, Zámocká

Volebný obvod 6, okrsok č. 12
NsP, Duklianskych hrdinov 857/34,
jedáleň:
B. Němcovej, Duklianskych hrdinov, 

Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurba-
nova, J. Kráľa, Lesná, časť obce Malacky 
4356, 4362, 4363, Vysoká, Na majeri, 
Písniky, R. Dilonga, Rakárenská, Tábo-
risko

O post primátora 
sa uchádzajú:

Ing. Daniela Hamarová, 
49 r., riaditeľka Obvodného pozem-

kového úradu Malacky, Veľkomoravská 
5268/76, nezávislá kandidátka

Ing. Marian Novota, 
42 r., súkromný podnikateľ, Kukučí-

nova 74, nezávislý kandidát 
RNDr. Jozef Ondrejka, 
45 r., pedagóg, Dubovského 84, ne-

závislý kandidát
Mgr. Mária Rusňáková, 
46 r., hlavný radca MS SR, L. Svobodu 

30, nezávislá kandidátka
-mh-; 

foto: S. Osuský

SAMOSPRÁVA

POzOr,  nadchádzajúce  voľby  sa 

v  porovnaní  s  inými  voľbami  líšia 

v čase trvania. Volebné miestnosti 

sú otvorené od 7.00 h do 20.00 h! 

Nezabudnite na voľby!
Komunálne voľby sa blížia. Už 27. 11. môžete rozhodnúť o tom, kto bude najbližšie štyri roky primátorom Malaciek 
a kto bude ako poslanec zastupovať vaše záujmy. Voľby do orgánov samosprávy mesta sú právom označované ako 
najvýznamnejšie pre bežných občanov. Zvolený primátor a poslanci sú občanom predsa najbližšie.

VOlebNý ObVOd 1:
Štefan Bauman, 61 r., podnikateľ, Stu-

pavská 1283/35, Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko

Ladislav Čas, 59 r., technik, Skutecké-
ho 1637/3, Slovenská demokratická  
a kresťanská únia – Demokratická strana

František Friala, 55 r., riaditeľ spoloč-
nosti, Štúrova 1513/68, SMER – sociálna 
demokracia

Ing. Jozef Halcin, 35 r., štátny zamest-
nanec, Štúrova 157, nezávislý kandidát 

Julián Kabát, 49 r., invalidný dôchod-
ca, Ľ. Fullu 1641/6, SMER – sociálna de-
mokracia

Ing. Slavomír Kočalka, 39 r., informa-
tik, Pri Maline 2, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie

Ing. Jozef Mračna, 55 r., informatik, 
Stupavská 1369/42, SMER – sociálna de-
mokracia

Ing. Dušan Rusňák, 32 r., živnostník, 
Štúrova 2492/151, Sloboda a Solidarita

Bc. Sergej Savin, , 27 r., hasič, F. Ma-
lovaného 1638/1, nezávislý kandidát

Mgr. Filip Tikl, 25 r., vzťahový mana-
žér banky, Štúrova 155, Kresťanskode-
mokratické hnutie

11. JUDr. Jozef Walter, 64 r., právnik, 
Štúrova 1530, nezávislý kandidát

VOlebNý ObVOd 2:
1. Mgr. Stanislav Árvai, 24 r., obchod-

ný zástupca, M. Rázusa 29, Sloboda a So-
lidarita

2. MUDr. Edita Benková, 65 r., lekár-
ka, Bernolákova 34, SMER – sociálna de-
mokracia

3. Mgr. Dušana Bieleszová, 37 r., lek-
torka, Mierové námestie 20, nezávislý 
kandidát

4. Ing. Jozef Bulla, 65 r., elektroinži-
nier, Jánošíkova 72, Kresťansko-
demokratické hnutie

5. František Čurka, 66 r., dôchodca, 
Mirka Nešpora 7, Kresťanskodemokra-
tické hnutie

6. MUDr. Marián Haramia, 51 r., chi-
rurg, Nám. SNP 2377/7, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia – Demo-
kratická strana

7. Ing. Martin Hoffmann, 26 r., štátny 

radca, Svätoplukova 22, nezávislý kandi-
dát

8. doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc., 63 
r., vysokoškolský pedagóg, V. Clementisa 
8, SMER – sociálna demokracia

9. Juraj Lisý, 34 r., ekonóm, Slovenská 
16, Hnutie za demokraciu

10. Mgr. Milan Mackovich, 33 r., ma-
nažér, Rastislavova 10, MOST – HÍD 

11. Mgr. Róbert Peťko, 35 r., štátny 
zamestnanec, Gen. M. R. Štefánika 71, ne-
závislý kandidát

12. Ing. Tomáš Polakovič, 35 r., inves-
tičný poradca, Mierové námestie 14, Slo-
venská demokratická a kresťanská únia 
– Demokratická strana

13. Ing. arch. Martin Sládek, 48 r., ar-
chitekt, Malé nám. 6, nezávislý kandidát

14. Ing. Mária Tedlová, 52 r., ekonóm-
ka, Jánošíkova 10, Kresťanskodemokra-
tické hnutie

VOlebNý ObVOd 3:
1. Mgr. Katarína Berkešová, 31 r., 

právnička, Duklianskych hrdinov 161, ne-
závislý kandidát

2. Stanislav Fronc, 64 r., dôchodca, 
Záhorácka 9/34, SMER – sociálna demo-
kracia

3. Ing. Daniela Hamarová, 49 r., ria-
diteľka Obv. pozemkového úradu Veľko-
moravská 5268/76, nezávislý kandidát

4. Ing. Richard Hájek, 34 r., lesný inži-
nier, Lesná 5417/2A, nezávislý kandidát

5. Ing. Juraj Kalivoda, 43 r., bankový 
manažér, Záhorácka 4/60, MOST – HÍD

6. Mgr. Dávid Maďar, 27 r., obchodný 
manažér, Ľ. Zúbka 9, nezávislý kandidát

7. Augustín Mráz, 39 r., súkromný 
podnikateľ, Záhorácka 1935/85, nezávis-
lý kandidát

8. Ing. Pavol Oreský, 46 r., realitný 
maklér, 1. mája 27, MOST – HÍD

9. Ján Petrovič, 29 r., podnikateľ, Zá-
horácka 1935/89, nezávislý kandidát

10. Bc. Vladimír Rusek, 26 r., pracov-
ník veľkoodberov, Záhorácka 1933/49, 
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana 

11. Ing. Martin Sloboda, 27 r., teleko-
munikačný technik, M. Olšovského 233, 
MOST – HÍD

12. Ing. Pavel Spusta, 52 r., stavebný 
inžinier, Pribinova 2, SMER – sociálna de-
mokracia 

13. Lívia Spustová, 34 r., pedagóg,  
J. Gabčíka 2676/4, nezávislý kandidát

14. Mária Trenčíková, 52 r., sociálny 
poradca, Pribinova 4, SMER – sociálna 
demokracia

15. Ing. Dagmar Uhrová, 47 r., refe-
rent PaM, Záhorácka 79, Kresťanskode-
mokratické hnutie

VOlebNý ObVOd 4:
1. Ing. Mgr. Zuzana Baligová, 38 r., 

projektový manažér, Družstevná 34, ne-
závislý kandidát

2. MUDr. Miroslav Fruš, 56 r., lekár, 
Hviezdoslavova 50, Ľudová strana – Hnu-
tie za demokratické Slovensko

3. Peter Hallon, 23 r., konateľ, Sloven-
ská 5252/1A, nezávislý kandidát

4. Milan Hollý, 46 r., podnikateľ, Záho-
rácka 41, SMER – sociálna demokracia

5. Izabela Mistríková, 53 r., podnika-
teľka, Veľkomoravská 2195/41, nezávislý 
kandidát

6. Ing. Vladimír Múdry, 51 r., samo-
statný odborný inšpektor špecialista,  
Partizánska 1080/15, Slovenská demo-
kratická a kresťanská únia – Demokratic-
ká strana

7. Dušan Netolička, 49 r., technik, Veľ-
komoravská 2420/2, Slovenská národná 
strana

8. Ing. Milan Ondrovič, PhD., 31 r., 
mestský inžinier – VŠ pedagóg, Veľko-
moravská 2415/12, nezávislý kandidát

9. Mgr. Anton Pašteka, 61 r., učiteľ, 
Bernolákova 2423/24, SMER – sociálna 
demokracia

10. Mgr. Mária Rusňáková, 46 r., hlav-
ný radca MS SR, L. Svobodu 30, nezávislý 
kandidát

11. Ing. arch. Vladimír Strelecký, 45 r., 
projektant, Záhorácka 53/22, MOST – HÍD

12. Ing. Pavol Ščasný, 31 r., vedúci pre-
vádzky, Veľkomoravská 16, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia – Demo-
kratická strana

13. Pavol Škrha, 51 r., štátny zamest-
nanec, Cesta mládeže 2883/32, nezávislý 
kandidát

14. Ing. Nataša Špelicová, 44 r., elek-
trotechnický inžinier, Záhorácka 82, ne-
závislý kandidát

15. Renáta Vejmelková, 34 r., admi-
nistratívna pracovníčka, M. Benku 22, 
Slovenská národná strana

16. Mgr. Alexandra Walterová, 30 r., 
geológ, Bernolákova 34, SMER – sociálna 
demokracia

17. JUDr. Miroslav Zobok, 35 r., ad-
vokát, Bernolákova 2, Kresťanskode-
mokratické hnutie

18. Bc. Eva Žilavá, 38 r., diplomovaná 
zdravotná sestra, Veľkomoravská 65, 
Kresťanskodemokratické hnutie

VOlebNý ObVOd 5:
1. František Baláž, 62 r., odborný re-

ferent, 1. mája 96/93, Ľudová strana – 
Hnutie za demokratické Slovensko

2. Ing. Eliška Barniaková, 55 r., eko-
nóm, Pribinova 10, Sloboda a Solidarita

3. Peter Dobiaš, 54 r., živnostník, No-
vá 37, SMER – sociálna demokracia 

4. Erik Emríšek, 26 r., bankový úrad-
ník, 1. mája 81/4, MOST – HÍD

5. Ing. Ladislav Horáček, 52 r., štátny 
zamestnanec, M. Rázusa 2781/31, nezá-
vislý kandidát

6. Mgr. Rastislav Klempa, 38 r., kon-
zultant, 1. mája 97, Sloboda a Solidarita

7. Ing. Marcel Kováč, 34 r., manažér, 
Legionárska 390/13, nezávislý kandidát

8. Mgr. Jana Maderová, 33 r., vedec-
ko-výskumný pracovník, Ľ. Zúbka 
1179/3, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia – Demokratická strana

9. Bc. Peter Malášek, 48 r., správca 
budovy, 1. mája 2381/29, SMER – sociál-
na demokracia

10. Vladislav Marek, 63 r., technik, 
Kukučínova 57, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie

11. Ing. CSc. Vladimír Moravčík, 64 r., 
štátny zamestnanec, J. Kubinu 2546, Slo-
venská národná strana

12. Ing. Marian Novota, 42 r., súkrom-
ný podnikateľ, Kukučínova 74, nezávislý 
kandidát

13. Ing. Karol Oreský, 49 r., manažér 
vo výstavbe, M. Olšovského 60, MOST – 
HÍD

14. Vladimír Oreský, 56 r., robotník, 
Záhorácka 56, Komunistická strana Slo-
venska

15. MUDr. Vladimír Pullmann, 40 r., 
lekár, Legionárska 20, MOST – HÍD

16. Tomáš Rehák, 22 r., študent vyso-
kej školy, 1. mája 94, Kresťanskodemo-
kratické hnutie

17. JUDr. Róbert Šegeda, 34 r., práv-
nik, Nová 2855/40, nezávislý kandidát

18. Bc. Lenka Škodová, 23 r., študent 
VŠ, Záhorácka 39, SMER – sociálna de-
mokracia

19. Mgr. Igor Šulík, 35 r., manažér, Va-
janského 355, Občianska konzervatívna 
strana

20. RNDr. Pavol Tedla, 38 r., pedagóg, 
Martina Rázusa 31, nezávislý kandidát

21. Mgr. Katarína Trenčanská, 31 r., 
pedagóg, Martina Rázusa 25, nezávislý 
kandidát

22. Zuzana Vicenová, 39 r., krajčírka, 
Oslobodenia 3, Kresťanskodemokratické 
hnutie

VOlebNý ObVOd 6:
1. Ing. Marián Andil, 33 r., projektový 

manažér, Jesenského 24, nezávislý kan-
didát

2. Veronika Fuseková, 24 r., super-
vízor, Legionárska 32, SMER – sociálna 
demokracia

3. Dušan Galovič, 59 r., rušňovodič,  
B. Nemcovej 48, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie

4. Ing. Gabriela Janíková, 44 r., eko-
nómka, Jesenského 20, nezávislý kandi-
dát 

5. Ing. Milan Johanes, 55 r., stavebný 
inžinier, Kukorelliho 2714/5, Ľudová stra-
na – Hnutie za demokratické Slovensko 

6. Bc. Stanislava Mokrohajská, 29 r., 
asistentka konateľa, Pezinská 74, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana

7. Mgr. Juraj Říha, 25 r., právnik, Je-
senského 1045/30, nezávislý kandidát

8. JUDr. Ing. Peter Slávik, 25 r., práv-
nik, Vysoká 2399/7, Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia – Demokratická 
strana

-vk-

V každom volebnom obvode volíme troch poslancov!



MALACKÝ HLAS  19/2010�

Milí občania, 
pred štyrmi rokmi ste mi vo voľbách prejavili dôveru. 

Vážil som si bez rozdielu veku každého občana, jeho  
názory a ponúknutú pomoc. Spoločne sme dokázali  
presadiť napríklad rekonštrukciu Partizánskej ulice, par
koviska pred letným kúpaliskom, chodníkov na Pezinskej 
či Továrenskej ulici, vystavanie detských ihrísk na Par
tizánskej či Jesenského ulici. Je toho veľa a priestoru má
lo. Celé vyhodnotenie som preto uverejnil na www.ludia
premalacky.sk. 

Na čom som najviac hrdý, je komunikácia s vami, ob
čanmi. Stretávali sme sa na výročných stretnutiach, dis
kutovali sme cez internet, u vás doma kedykoľvek bolo 
potrebné. Aj kvôli tomu sa nám podarilo doriešiť 43 va
šich podnetov zo 46. Urobili sme kus práce. Konali sme 
čestne a otvorene. 

Aj preto ma zamrzeli slová, ktoré som si nedávno pre
čítal v Malackom hlase či sa dopočul. Všeobecné a ne
podložené. Je známe, že ak má niekto strach, hľadá vin
níkov a snaží sa útočiť či odpútať pozornosť. Ja túto po
litiku nezdieľam. Prešiel som v poslednom čase veľa  
domácností v našom obvode a veľmi ma potešilo, že  
ste dali na svoj úsudok a skúsenosti s mojou prácou  
poslanca. Odmietli ste tieto slová. Úmysel iných, aby  
poškodili moje meno, sa tak nezdaril. Za to vám veľmi  
ďakujem a vážim si to.

V kampani 2006 som zdôrazňoval, že je možné veci  

robiť aj inak. Po štyroch rokoch som o tom už presved
čený. Navyše dokážeme ešte viac, ale potrebujeme mať 
v zastupiteľstve silný tím ľudí. Preto sme zostavili čisto  
občiansku kandidátku Ľudia pre Malacky. Ak sa nám  
podarí získať väčšinu poslancov v zastupiteľstve, sľubu
jem vám, že všetky body programu splníme v predstihu. 
Náš volebný program je triezvy a zameraný na systé
mové zmeny. Často nie sú viditeľné, ale v našom meste 
sú potrebné. Nájdete ho v našich letákoch, novinách či 
na webe. 

Prosím, podporte našich nezávislých kandidátov.  
Máme odvahu, poznáme riešenia a máme najmä chuť 
zmeniť veci, na ktoré nebola roky vôľa. Všetci sú plní  
odhodlania, odborne zdatní a bez akejkoľvek politickej 
skúsenosti. Martin Sládek (v 2. obvode), Katka Berkešová, 
Rišo Hájek a Lívia Spustová (v 3. obvode), Zuzka Baligová, 
Milan Ondrovič a Nataša Špelicová (v 4. obvode), Marcel 
Kováč, Palo Tedla a Katka Trenčanská (v 5. obvode), Ma
rián Andil, Gabika Janíková a ja (v 6. obvode). 

Mnohí ste sa na nás obrátili s otázkou. Ak nechcete ísť 
voliť kvôli voľbe primátora, dostanete dva hlasovacie líst
ky, voľte teda len poslancov. 

Každý máte vo voľbách tri hlasy na poslancov. Chcem 
vás poprosiť, voľte spoločne všetkých troch našich kan
didátov z Ľudia pre Malacky. Náš hlas bude o to silnejší! 
Príďte k voľbám. A ak to vyjde, tešíme sa na ďalšiu dobrú 
spoluprácu.

INZERCIA  •  PUBLICISTIKA

Juraj Říha:

Spoločne 
sme to 
dokázali.
Skúsme 
ešte viac!

Vážení spoluobčania,
prihováram sa k Vám ako skutočne nezávislý kandidát na post primátora mesta Malacky.
Od narodenia bývam v Malackách a mám k nim veľmi silné väzby. Vždy mi záležalo na tom, ako 

mesto vyzerá, ako sa v ňom žije a čo môže svojim občanom poskytnúť. Je mnoho vecí, s ktorými  
nie sme spokojní a ktoré by sa mnohokrát dali s minimálnym úsilím zlepšiť.  
Myslím si, že je potrebné vrátiť mesto občanovi a poskytnúť mu inštitút  
vzájomnej úcty, ochoty a dôvery. Už dlhšie pociťujem, že je najvyšší čas  
na zmenu a je nevyhnutné vykonať také zmeny, ktoré si občania  
vyžadujú. Mám inú predstavu o tom, ako mesto spravovať a je žiaduce  
ľuďom poskytnúť priestor na ich realizáciu.

Od svojho starého otca som si do života vzal aj ponaučenie, ktorým  
sa snažím dodnes riadiť. Hovoril: „Keď niečo robíš, vždy to rob poriadne,  
aby si sa za to nikdy nemusel hanbiť, a keď niečo povieš, tak si za tým stoj,  
lebo slovo robí chlapa.“ Vždy som si za svojim slovom stál a robil som všetko 
pre to, aby som ho dodržal. Každú prácu som robil s vedomím čo najlepšie  
vykonanej práce. Viem a som ochotný poskytnúť pomoc tam, kde je to potreb
né. Počas svojich štúdií som nadobudol široké spektrum vedomostí  
z mnohých oblastí života. Každý post som zastával s vedomím 
čo najlepšie vykonanej práce, aby som sa mohol s čistým  
svedomím pozrieť každému do očí. Mám schopnosti nado
budnuté výkonom povolania od robotníckych po riadiace 
funkcie, ktoré viem uplatniť v každodennom živote. 

Po štyroch rokoch máme opäť možnosť významne 
ovplyvniť ďalšie smerovanie mesta, ktoré je naším  
domovom. Preto považujem za mimoriadne dôležité, 
aby sme sa tohto občianskeho práva zhostili zod
povedne a aby náš hlas bol prvým krokom na ceste 
premeny nášho mesta. Som si vedomý toho, že  
táto zmena je možná iba za účasti každého  
z nás. Ak chceme robiť veci inak a lepšie, tak 
ich musíme začať robiť spoločne. Verím, že 
ich aj spoločne robiť budeme.

MARIAN NOVOTA
(krátené, bližšie o volebnom programe v letákoch 
vo vašich schránkach a na www.marian-novota.sk)

Ak inak, tak spoločne!
Ing. Marian novota, kandidát na primátora mesta Malacky
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Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Reštaurátori, pre ktorých náš kaštieľ 
nie je vďaka predchádzajúcim výsku
mom cudzí, sa zameriavajú na schodis
ko kaštieľa a na izby nachádzajúce sa na 
druhom poschodí. Z tých bohatou de
koráciou vynikajú najmä dve miestnos
ti, návštevníkom pamiatky známe ako 
tzv. dámska a pánska izba. „V tejto časti 
výskumu sa nezaujímame o stavebné 
etapy, ale o pôvodnú výzdobu interié
ru,“ vysvetlil M. Havlík. Investori, ktorí 
o priestory kaštieľa prejavia záujem, tak 
budú vedieť, kde pri prípadnej rekon
štrukcii týchto izieb môžu zasahovať 

a kde sa pod vrstvami omietky nachá
dzajú hodnotné artefakty. Dnes už vie
me, že schodisko bolo v minulosti celé 
biele. „Pre obdobie baroka a rokoka je 
to typické, výzdoba sa sústreďovala až 
v obytných a reprezentačných priesto
roch. Zlátenie a farebná výzdoba je cha
rakteristická pre neskoršie éry,“ priblížil 
reštaurátor. Výskum už priniesol aj vý
sledky. Reštaurátori zatiaľ objavili baro
kovú maľbu, ktorá zdobila okolie pece. 
„Okrem toho sme našli monochromné 
maľby, pochádzajúce pravdepodobne 
z 19. storočia,“ uzatvoril M. Havlík. 

-mn-; foto: -raj/otano-

kaštieľ pod lupou
Dokončenie z �. strany

Na pokriky a žobranie známych „fi
riem“ sme si už zvykli. Malačania do
konca tolerujú aj stále osadenstvo par
ku na Kláštornom námestí, ktoré je zrej
me presvedčené, že lavičky tu má 
v osobnom vlastníctve. Čo sa ale „pre
hryznúť“ nedá, je odporná spúšť, ktorú 
za sebou zanechávajú. Prázdne fľaše, 
tetrapakové škatule, cigaretové ohorky. 
Obsah z chodníkov vyzbieraných nedo
fajčených cigariet totiž neskôr slúži ako 
základ pre ušúľanie novej. Posledným 
prekvapením boli vnútornosti, rozhá
dzané v kríkoch pri športovej hale Mali
na, neďaleko detského ihriska. Pracov
níci mesta sa museli pri ich odpratávaní 
skutočne veľmi premáhať. Najhoršie na 
tom je, že s takýmto „chlievom“ nemali 
do činenia po prvýkrát. Miesto v krí
koch, z ktorého často, najmä po zotme
ní, počuť výkriky či pijanské piesne, čis
tia každý týždeň. Skúsenosti majú tiež 
s matracmi, nájdenými napríklad v Zá
mockom parku. Okoloidúci si určite 
všimli kartónové škatule naukladané aj 
pod slimákom. Jednoducho, ako si uste
liete, tak spíte... Šokujúci obsah majú aj 
sťažnosti obyvateľov činžiaka na Malom 
námestí. Bezdomovci si z priľahlého sto
jiska kontajnerov urobili toaletu. Jediné, 
čo by pomohlo, je možno oplotenie po
polníc, ktoré by dokázali pomocou čipu 
otvoriť len tí, ktorí na to skutočne majú 
právo. Takéto riešenie je však finančne 
značne nákladné. 

Kusy mäsa v igelite
Keďže sa vnútornosti našli v tesnej 

blízkosti supermarketu, redakcii napa
dlo, či k nim tuláci neprišli práve z ich 
kontajnerov. To však vyvracia Božena 
Orgoňová, referentka odpadového hos
podárstva mestského úradu. „Pokiaľ 
viem, predajňa má vlastný lisovací kon
tajner, takže nie je možné, aby sa niečo 
podobné dostalo von. Môže ísť skôr 
o vnútornosti, ktoré niekde pohodili ne
zodpovední poľovníci,“ uvažuje. V mi
nulosti sa už stalo, že „odpad“ z poľo
vačky skončil v igelitových vreciach pri 
garážach na Družstevnej ulici. Pritom 
by mal putovať do kafilérie. Najbližšia je 
však v Senci a za jej služby sa platí. Ufú
ľaných osôb, prosiacich nás o pár drob
ných, je nám zväčša ľúto a súcitíme s ich 
životným osudom. Niektorí sa odmenia 
úsmevom, iní poďakovaním, ďalší tým, 
že sa v tesnej blízkosti nášho domu usa
lašia, strávia tu noc, vykonajú všetky 
svoje potreby a zanechajú po sebe len 
to nepríjemné. S týmto problémom sa 
stretávajú najmä obyvatelia panelákov 
v centre mesta. Ako si s neprispôsobivý
mi teda poradiť? Uchýliť do azylového 

centra či útulku, ktoré v Malackách má
me, sa nemôžu. Obe zariadenia totiž vy
žadujú triezveho obyvateľa. Smolou 
väčšiny bezdomovcov je, že teplú posteľ 
a nádej v inú budúcnosť už dávno vy

menili za fľašku. „V útulku máme ubyto
vanú jednu paniu, ktorá momentálne 
nemá strechu nad hlavou,“ priblížila Da
niela Mračnová, riaditeľka Mestského 
centra sociálnych služieb. Zároveň do
dala, že nával očakávajú, keď začne mrz
núť. Spýtali sme sa, či sa mestská polícia 
viac venuje potulujúcim sa skupinkám, 
prípadne, či kontroluje ich známe skrý
še. „Na ľudí bez domova sa zameriava
me štandardne,“ informoval Ivan Jurko
vič, náčelník MsP. Problém sa tak zdá 
byť beznádejný. Nevyrieši ho zrejme ani 
nocľaháreň, ktorá by v Malackách podľa 
Komunitného plánu sociálnych služieb 
mala do roku 2013 vzniknúť. Vybudova
nie nocľahárne ukladá mestu zákon ako 
povinnosť. A je veľmi pravdepodobné, 
že podmienkou prichýlenia bude tiež 
triezvosť. 

SIMONA ŠÍPOVÁ; foto: SILVIA RAJNOVÁ

Špina a hnus 
v centre mesta

To sú slová, prichádzajúce na myseľ tým, ktorí zbadali neporiadok po 
bezdomovcoch. Dá sa naučiť neprispôsobivých občanov základným pra-
vidlám slušnosti?

Zamestnanci mesta a malých obecných 
služieb sa stretnú skutočne s hocičím. 

www.halens.sk
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Na redakciu sa obrátil 
Milan Zavřel, bývajúci 
na Ulici M. Benku. „Pred 
viac ako dvomi rokmi 
bolo zverejnené pora-
die opráv a rekonštruk-
cií ulíc, ktoré schválilo 
MsZ. Ulica M. Benku  
bola na poprednom 
mieste, takže podľa 
všetkého malo k opra-
ve dôjsť v roku 2009.

Samozrejme, neprišlo, vraj kvôli kríze. Keď sa ale pozerám v neďalekom okolí, 
kde sa opravujú cesty, chodníky a asfaltujú aj parkoviská, ktoré zďaleka neboli v ta
kom zlom stave a dokonca ani nie sú také frekventované, natíska sa mi otázka, či sa 
vôbec dodržiavajú uznesenia zastupiteľstva.“ O tom, že táto ulica je skutočne v ka
tastrofálnom stave, niet pochýb. Presvedčiť sa o tom môže každý, kto tu žije alebo 
ulicou prechádza. Napriek zlému stavu vozovky odsunuli poslanci MsZ rekonštruk
ciu ulice z priorít. „Dôvodom je, že cesta na tejto ulici si vyžaduje kompletnú re
konštrukciu vozovky, čo je finančne náročné,“ informoval Viliam Konček z oddele
nia územného rozvoja a životného prostredia mestského úradu. Prednosť teda do
stali cesty, ktoré síce pôvodne neboli v zozname ulíc, ktoré čaká rekonštrukcia, na 
začiatku, no ich oprava si nevyžadovala taký veľký balík peňazí. Ulica M. Benku tak 
stále čaká na zlepšenie svojho stavu. A finančná situácia mesta zatiaľ nenaznačuje, 
že v roku 2011 by sa dočkala.      -nasi-

Aj redakciu Malackého hlasu zastihol otvorený list Miroslava 
Tedlu, v ktorom apeluje na otvorenie diskusie, týkajúcej sa  
T. T. T. projektu. Mestské médiá o ňom informovali na www.
malacky.sk a stručne v júlovom vydaní Malackého hlasu. Pri-
mátor vtedy memorandum o spolupráci pri príprave a reali-
zovaní tohto projektu odmietol podpísať. 

vážení spoluobčania, 
som občan mesta Malacky, patriot a človek, ktorému osud toh

to mesta a celého regiónu leží na srdci. V Malackách už istý čas  
pravidelne nebývam, no napriek tomu v nich trávim veľa času. 
V posledných rokoch som mal možnosť tráviť kratší či dlhší čas  
na rôznych miestach, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Píšem, 
pretože mám pocit, že tento list by mohol pomôcť začať verejnú 
diskusiu o pripravovanom projekte, ktorý môže mimoriadne radi
kálne a navždy zmeniť Malacky a život v ich okolí. Dovoľte mi preto 
vyjadriť sa k pripravovanému a zverejnenému projektu transkonti
nentálneho tranzitného terminálu (T.T.T.).

Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že ide o moje osobné 
názory. Nie som vo formálnom vzťahu s pripravovaným T.T.T. pro
jektom, s jeho podporovateľmi ani odporcami. V žiadnom prípade 
nechcem týmto listom v období pred komunálnymi voľbami vy
jadriť podporu niektorej z politických strán, skupín občanov, resp. 
jednotlivcom, kandidujúcim do mestského zastupiteľstva alebo na 
miesto primátora mesta.

Na začiatku by som rád voľne citoval niekoľko pasáží 
z vyššie uvedenej publikácie.

Slovné spojenia zvýraznené kurzívou sú prevzaté z publikácie 
Transkontinentálny tranzitný terminál – T.T.T. rozvojová štúdia 3, 
Ing. arch. Juraj Jančina, Jančina architekti, s. r. o., Bratislava 2008. 
Publikácia sa dá nájsť napríklad tu: 

http://www.asociace-dol.cz/stahnout_soubor/27

Podľa prezentovanej rozvojovej štúdie z dielne bratislavskej 
spoločnosti Jančina architekti, s. r. o., má ísť o gigantickú výstavbu, 
najväčší suchozemský prístav v Európe, centrum transkontinentál
neho tranzitu. Projekt by kombinoval dopravu každého druhu – 
transkontinentálnu leteckú dopravu, kontinentálnu leteckú, riečnu, 
koľajovú vrátane širokorozchodnej a automobilovú dopravu. Ako  
vyplýva z medializovaných informácií, projekt terminálu má v ma
lom priestore kombinovať všetky druhy dopravy.

Ten priestor by podľa predkladaného projektu znamenal zasta
vanie územia okolo Malaciek, ohraničené na západe riekou Mora
vou, na severe Malými Levármi, Veľkými Levármi, Závodom, na vý
chode masívom Malých Karpát. Na juhu by zastavané územie sply
nulo s Bratislavou. Časom je v pláne rozšíriť zastavané zóny aj na 
druhý breh rieky Morava do Rakúska a severne smerom na južnú 
Moravu.
V návrhu vodnej dopravy sa uvažuje vytvoriť najdôležitejší rieč
ny uzol v Európe na križovaní najdôležitejších vodných ciest Európy  
Dunaj, Mohan, Rýn, a kanála Dunaj, Odra, Labe, ktorý je spojnicou  
Baltického mora a Stredozemného mora. Vodný kanál má prechá
dzať západne od Malaciek a mal by slúžiť pre nákladnú a osobnú 
dopravu. 

Cestná doprava. Diaľnice medzi T.T.T. a Bratislavou, Viedňou  
a Brnom, budú dobudované na 6 až 8prúdové v každom smere pre 
zabezpečenie plynulého a bezpečného prepojenia v rámci predpo
kladu budúceho husto osídleného regiónu.

Železnica. V návrhu železničnej dopravy sa uvažuje vytvoriť naj
dôležitejší najväčší širokorozchodný uzol v Európe.

Letisko – najdôležitejší a najväčší letecký uzol v Európe. Dimenzo
vaný na prepravu 50 miliónov cestujúcich a 40 miliónov ton tovaru 
ročne. Pre porovnanie letisko Charles de Gaule v Paríži prepraví  
48 mil. cestujúcich ročne, letisko Bratislava menej ako 2 milióny 
cestujúcich ročne. Jednou z „výhod“ nového letiska má byť aj mož
nosť prevádzkovať ho 24 hodín denne. 

Ďalšou súčasťou projektu je tzv. intermodálny terminál – pre
kladisko medzi jednotlivými druhmi dopravy. V súčasnosti najväčší 
modálny terminál na Slovensku, v Dunajskej Strede, sa rozkladá na 

ploche 12 hektárov. Plocha T.T.T. je uvažovaná v intenciách 5000 až  
5500 hektárov.

Skúsme si rozmeniť na drobné, čo by to celé 
pre Malacky a okolie znamenalo.
Nerád by som hodnotil ekonomickú stránku celého projektu,  

jeho globálny rozmer alebo populárne vytváranie nových pracov
ných príležitostí. Osobne nemám rád „zápecníctvo“ a podporujem 
nové progresívne myšlienky, no navrhovaný projekt by bol pre nás 
skutočne prevratný.

Prakticky by „zmasakroval“ Záhorie. Z obrovského územia lesov, 
polí, vodných plôch, mesta Malacky a okolitých obcí by spravil prie
myselné územie, ktoré by bolo skladišťom a špinavým prístavom 
Európy so všetkými negatívami, ktoré k takému prístavu patria. Ne
chcem si ani predstaviť mieru hluku, kriminality, znečistenia a cha
osu, ktorú by takýto projekt realizovaný v našich podmienkach pri
niesol. Celý región južného Záhoria by sa degradoval na sklad vy
užívaný celou Európou. Stav by bol spojený so stratou identity  
a likvidáciou prírodného, historického a kultúrneho dedičstva celej 
oblasti. Do roku 2060 je plánovaný rozvoj územia do takej miery,  
že populácia miest Bratislava a Brno by mohla dosiahnuť výšku až 
2,5 milióna obyvateľov, Viedeň 5 miliónov obyvateľov a nová mest
ská aglomerácia T.T.T., ktorá by vznikla na mieste, kde sú dnešné 
Malacky, by mohla dosiahnuť úroveň žijúcej populácie vo výške 9 
(áno, deväť) miliónov obyvateľov (Jančina a kolektív, obrázok 28). 
Viete si predstaviť žiť v Malackách či na Záhorí v roku 2060, ak by sa 
projekt realizoval?

Dovoľte mi ukončiť tento list ďalším citátom z publikácie pána 
Jančinu, v ktorom sa plánuje vytvoriť silné, celým svetom podporo
vané najprv tranzitné, logistické a obchodné centrum, z ktorého  
všetci budú mať prospech. 

Môj názor je taký, že všetci z neho prospech rozhodne mať ne
budú. Ak je váš názor podobný môjmu, vyjadrite ho, prosím, kým  
je čas. Akonáhle sa projekt – akokoľvek nereálne pôsobí – spustí, 
možnosti zasiahnuť do tohto diania budú výrazne obmedzené.

MIROSLAV TEDLA

vYSYPAnÉ Z oBÁLok

Ako hodnotíte s odstupom času myš-
lienku postaviť v Malackách podni-
kateľský inkubátor?

Nesporne pozitívne. Veď podnikateľ
ský inkubátor je podporná inštitúcia, kto
rá  začínajúcim podnikateľom poskytuje 
svoje služby za zvýhodnených podmie
nok. Predstaviteľom mesta sa pritom po
daril „husársky kúsok“, keď po získaní vy
še 80 mil. Sk nenávratných prostriedkov 
z fondu PHARE a štátneho rozpočtu sa 
umožnila výstavba najväčšieho a najmo
dernejšieho podnikateľského inkubátora 
na Slovensku. Čo je však najdôležitejšie, 
inkubátor nie je pre mesto ekonomickou 
záťažou, lež naopak, vďaka vhodne na
staveným parametrom projektu sa po
darilo zabezpečiť nielen jeho samofinan
covateľnosť, ale i realizovanie následných 
rozvojových aktivít.

Čo všetko sa zmenilo v inkubátore 
za obdobie od jeho vzniku?

V prvom rade sa podarilo zlepšiť tech
nickú infraštruktúru inkubátora (dobudo
vanie štruktúrovanej kabeláže a napoje
nie na optický internet, celkové odklima
tizovanie budovy, bezpečnostný systém,  
dovybavenie prednáškových sál. Všetky  
technické vylepšenia viedli i k tomu, že 
v súčasnosti, v spektre inkubátorových fi
riem, dominujú práve spoločnosti pôso
biace v oblasti IT technológií, teda s vyš
šou pridanou hodnotou. Postupne sme 
upravili a staráme sa i o zeleň v okolí.
Čo najviac oceňujú klienti podnika-
teľského inkubátora?

Okrem optimálnych podmienok, kto
ré im náš inkubátor poskytuje, naši klien
ti azda najviac oceňujú stabilnú cenovú 
politiku a nízke náklady na prenájom 

priestorov, čo je práve pri začiatku ich 
podnikania nesmierne dôležité. To, že ná
klady na prenájom priestorov i pri náras
te cien energií a služieb majú v inkubá
tore už 6 rokov stabilnú, dokonca klesa
júcu úroveň, dokazuje neziskový charak
ter celého projektu.
A čo Vy považujete za dôležitév in-
kubátore za posledné obdobie?

Okrem vysokej obsadenosti priesto
rov, čo svedčí o zvýšenom záujme o naše 
služby, si najviac cením fakt, že už 4. rok 
sa uskutočňuje v priestoroch Inkubátora 
Malacky vysokoškolské štúdium. Mo
mentálne na Paneurópskej vysokej škole 
– Fakulte masmédií pokračuje v štúdiu 
politológie vyše 200 študentov. Takto je 
inkubátor „živý“ nielen v pracovné dni, 
ale i počas víkendov.

Ďakujem za rozhovor.

Čo nového v inkubátore?
V novembri uplynulo 6 rokov odkedy malacký podnikateľský inkubátor otvoril brány svo-
jim klientom – začínajúcim podnikateľom. V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok 
riaditeľovi neziskovej organizácie Inkubátor Malacky Valentínovi Magdolenovi.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

JUdr. Jozef Walter
kandidát na poslanca MsZ, vo č. 1
Chcem pomôcť riešiť problémy:
• odvodnenie zatápanej časti 
   Stupavskej ulice
• nedostatok parkovacích miest na Juhu
• posilnenie bezpečnosti obyvateľov
•  zvýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu  

mesta na športové aktivity mladých ľudí
•  zabezpečenie finančných prostriedkov na 
   výstavbu sociálneho domu na sídlisku Juh
• ponúkam bezplatné právne poradenstvo

Som nezávislý kandidát 
a nežiadal som o podporu žiadnu politickú stranu. 
V komunálnej politike mám mnoho skúseností. Od začiatku 90. rokov som bol 
členom sociálnej komisie a doteraz som členom legislatívnej a ekonomicko
právnej komisie, kde sa aktívne podieľam na posudzovaní a dotváraní mate
riálov predkladaných do mestského zastupiteľstva.
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Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Ako občianky mesta sa dotkol mojej cti 
a dobrého mena článok neznámeho auto
ra s názvom Pridrahý problém, uverejnený 
v Malackom hlase č. 18/2010. 

Vyjadrujem nesúhlas s obsahom tohto 
článku. Článok autora sa zakladá na neve
domosti o danom probléme, ktorý v ňom 
spomína. Po štyroch rokoch mojich már
nych žiadostí a prosieb, keď som už stratila 
akúkoľvek nádej a dôveru k mestu, som po
žiadala nášho poslanca obvodu o pomoc. 
Na jeho otázku, prečo som neprišla skôr, 
som odpovedala, že komu viac som mohla 
dôverovať ako najvyšším predstaviteľom 
mesta, ktorí mi riešenie daného problému 
viackrát ústne, ale aj vlastnou rukou písom
ne prisľúbili v dokumentácii, ktorú mám od
loženú. Táto dokumentácia z posledných 

štyroch rokov je uverejnená na stránke 
www.ludiapremalacky.sk. Každý občan 
nášho štátu si ju môže preštudovať a sám 
posúdiť, kde je pravda. A túto možnosť má 
aj autor článku. Štyri roky mojich neustá
lych prosieb a nekonečného vypisovania 
žiadostí sa silne podpísali na mojom zdra
votnom stave. Vďaka nášmu poslancovi J. 
Říhovi mi konečne vznikla nádej na dorieše
nie mojich starostí. Po prečítaní tohto člán
ku som mala pocit, že prišla moja posledná 
chvíľa. Informácie v tomto článku sú viac 
ako povrchné a stavajú ma do veľmi skres
lenej pozície. Nie je pravda, že sa na prípojku 
vztiahlo vecné bremeno. Autor článku si na
vyše nevšíma písomné prísľuby od predsta
viteľov mesta od roku 2006. Malačania ma 
poznajú ako čestnú a pracovitú ženu, a nie 

ako niekoho, kto pripravil mesto o peniaze. 
Zastarané vodovodné potrubie, prechádza
júce mojím pozemkom, patrí mestu. Na
priek tomu som za tento úsek riadne platila 
a platím mestu daň. To, že jedného dňa 
prasklo, nebola moja vina. Autora článku 
pozývam do môjho domu, aby získal aspoň 
predstavu o skutkovom stave a stave po 
úpravách pozemku, o ktorých píše. Môj plot, 
ktorý bol podmáčaný vytekajúcou vodou 
z poškodeného potrubia, je poškodený do
teraz. Taktiež chcem poznať autora článku, 
ktorý neuvedením faktov prispel k značné
mu zhoršeniu môjho zdravotného stavu 
a psychickej traume. Dúfam, že má autor 
článku svoju mamu, ktorú si asi váži viac. 
Čakám od autora písomne ospravedlnenie. 

EMÍLIA ÁBELOVÁ

 odpoveď E. Ábelovej uverejnená 
v zmysle tlačového zákona č. 167/2008

PýtAME SA ZA vÁS

INZERCIA  •  PUBLICISTIKA



MALACKÝ HLAS  19/2010�

TÉMA ČÍSLA

Daniela Hamarová
1. Vieme, že Malacky trápi problém  

s umiestňovaním detí predškolského veku 
do materských škôl, a to z dôvodu akútne
ho nedostatku miest. Tie deti sa tu však ne
objavili z večera do rána. O týchto deťoch 
vie mesto od ich narodenia. Teda už mini
málne tri roky. Mesto malo pripravovať 
možnosti už dávno a nie nechať vyhrotiť 
situáciu do takéhoto stavu. Mestom prefe
rovaný variant nadstavby škôlky na Kollá
rovej ulici sa mi zdá ako najhoršie možné 
riešenie. Tu treba podotknúť, že búracie  
a stavbárske práce sa majú vykonať v pl
nej prevádzke spomínanej materskej ško
ly. Naše deti by tak trávili neúmerne dlhý 
čas v prašnom a rizikovom prostredí, čo 
by malo negatívny vplyv na ich hygienu  
a zdravie. Je to zároveň škôlka s malým 
priestorom. Nemám vedomosť o tom, že 
by nám Billa predala pozemok vedľa tohto 
areálu.

Vhodnejšia sa mi javí možnosť odkú
penia objektu detského domova pre tieto 
účely. Blízkosť Zámockého parku by bola 
veľmi vhodná. Za najlepšiu možnosť však 
považujem pristaviť nový pavilón do jest
vujúcich škôlok alebo nadstaviť podlažie 
na prízemných budovách na Juhu či Dom
koch. Dočasným riešením mesta je tak 
umiestnenie detí MŠ do tried v provizór
nych podmienkach v Základnej škole  
Dr. J. Dérera a v cirkevnej základnej škole 
do konca júna 2011.

2. Je nešťastím tohto mesta, že máme 
všetku dopravu vedenú cez centrum mes
ta. Je chyba, že predchádzajúce vedenia 
mesta túto situáciu nevedeli za posled
ných 20 rokov zmeniť. To so sebou prináša 
aj problém s parkovaním. Voľné plochy sa 
zastavali domami a mnohé z nich nemajú 
podzemné garáže, lebo mesto na tom ne
trvalo. Parkovanie je tak veľký problém, 
ktorý bude treba začať koncepčne riešiť. 
Situáciu v samotnej doprave treba riešiť 
vybudovaním obchvatu mesta tak, ako sa 
uvažovalo v územných plánoch. Stále exis
tujú dva varianty. Severný variant od Veľ
kých Levár, cez železnicu a diaľnicu až k ces
te na Studienku, Rohožník, Pernek a napo
jenie na diaľnicu a priemyselný park. Dru
hý variant od Veľkých Levár okolo ČOV, 
cintorína na Juh a neskôr prepojenie do 
priemyselného parku a diaľnicu. V súčas
nosti je čas na prehodnotenie, ktorý z tých
to variantov je vhodnejší. Treba však zosú
ladiť tento zámer s Územným plánom Vyš
šieho územného celku. Nie je vhodné na
hrádzať obchvat miestnymi komuniká
ciami, ako sú ulice Kukučínova, Veľkomo
ravská a podobne. Na to je ale treba väčší 

priestor na  diskusie  a  nie  zopár  riadkov. 
3. Kľúčovým nástrojom územného plá

novania je územný plán obce, ktorý sta
novuje základné smery rozvoja. Mesto Ma
lacky mal schválený územný plán od roku 
2002, no v mnohých prípadoch neboli pô
vodne prijaté a záväzne schválené zámery 
realizované. Mojou prioritou bude zabez
pečiť také architektonické riešenie rozvoja 
mesta, ktoré bude mať cit pre uchovanie 
ešte zopár existujúcich pôvodných stavieb, 
ktoré nám pripomínajú identitu nášho 
mesta. Doterajší chaotický urbanistický 
rozvoj v meste pripomína skôr LEGOLAND. 
Úradníci povolia hocikomu hocičo, a tak 
to aj vyzerá. Treba sa jasne dohodnúť na 
funkčnom využití územia, otvoriť celomest
skú diskusiu s občanmi mesta o problé
moch v územnom rozvoji, a to dodržiavať. 
Stačí sa pozrieť na podobné mestá v okolí, 
ako je Skalica, Pezinok či Senec. Človek ne
musí byť architekt, aby vedel porovnať, 
kde sa ako darí riešiť výstavba mesta.

Marian Novota
1. Umiestňovanie detí do materskej 

školy nás trápi už niekoľko rokov. Pamä
tám si na obdobie môjho pôsobenia na 
poste poslanca MsZ, kedy sme podporova
li a udržali nielen materské školy, ale aj 
detské jasle. Boli hlasy, že populačná kriv
ka klesá a nebude potrebné prevádzkovať 
predškolské zariadenia v stávajúcom poč
te. Nato sa niektoré neuvážene odpredali. 
Život však ukázal pravý opak. Hospodár
sky rast mal za následok aj nárast populá
cie, čo sa neskôr prejavilo akútnym nedo
statkom kapacít materských škôl. Mladé 
rodiny majú čoraz väčší problém s umiest
nením svojich ratolestí a o zariadení pre 
deti do troch rokov ani nehovoriac. Stojí 
pred nami dôležité rozhodnutie, akým 
smerom sa vydať. Bolo by vrcholne nezod
povedné situáciu neriešiť vôbec – alebo 
naopak, pred voľbami nasľubovať obča
nom nerealizovateľné riešenia. Som pre
svedčený o tom, že vhodným riešením 
vzhľadom na akútnosť problému a prebie
hajúcu ekonomickú krízu je realizácia nad
stavby Materskej školy na Kollárovej ulici. 
Nevyrieši síce kapacitný problém natrvalo, 
umožní nám však zvládnuť dva problémy 
naraz. Odstránenie nedostatkov rovných 
striech, ktorých riešenie by nás aj tak ča
kalo, ale hlavne poskytnutie časového 
priestoru na prípravu definitívneho rieše
nia. Bolo by žiaduce situovať predškolské 
zariadenia do pokojných zón, kde nebudú 
deti vystavené nepriaznivým účinkom „vý
dobytkov civilizácie“. Je na nás všetkých, 
aby sme pre naše deti vytvorili také pod
mienky, ktoré zaručia ich zdravý a plno
hodnotný vývoj.

2. Dopravná situácia v našom meste sa 
z roka na rok stále viac a viac komplikuje. 
Na cestách pribúda áut, komunikácie 
sa zapĺňajú a bezpečnosť cyklistov a chod
cov sa zhoršuje. Občania pociťujú nedo
statok parkovacích miest, viaceré komuni
kácie sú v nevyhovujúcom stave a doprav
né značenie si vyžaduje nevyhnutnú ob
novu. Úspešným riešením bude len to, kto
ré uspokojí požiadavky motoristov a mi
nimalizuje negatívny dopad na občanov 
mesta a životné prostredie. Čiastočným 
riešením tejto situácie je aj vytvorenie 
vhodných podmienok pre zatraktívnenie 
cyklistickej dopravy. Pilotným projektom 

by však mala byť realizácia toľko rokov 
žiadaného obchvatu mesta. V rámci prí
pravy územného plánu sa navrhol presun 
časti dopravy zo Záhoráckej na Kukučíno
vu s podjazdom pod železnicou na Ulicu 
duklianskych hrdinov. Toto riešenie som 
ako poslanec zastupujúci záujmy občanov 
radikálne odmietal. Navrhol som obchvat 
spájajúci cesty smerom do V. Levár, Stu

dienky a Rohožníka s prepojením na teraj
ší kruhový objazd do priemyselného par
ku. Toto riešenie by malo len minimálny 
dopad na občanov a definitívne by odbre
menilo naše mesto. Teraz sa zvažuje trasa 
smerujúca cez jediný les patriaci mestu. 
Musíme však prihliadať aj na voľnočasové 
aktivity občanov a nebrať im jedinú mož
nosť voľného prístupu do mestského lesa.

3. Územný plán musí v prvom rade ak
ceptovať požiadavky väčšiny občanov. Má 
byť záväzný a prípadné zmeny sa majú re
alizovať len po všeľudovej diskusii v nevy
hnutnom rozsahu. Schvaľovali sme ho s vý
hľadom na najbližších tridsať rokov, no už 
dnes prešiel mnohými, nie vždy šťastnými 
zmenami. Pokiaľ má naše mesto napredo
vať, musí mať dokument, o ktorý sa môže 
oprieť. K úspešnému rozvoju mesta je po
trebné mať nielen finančné prostriedky, 
ale aj aktívnych a spokojných občanov. 
Chýba nám hlavný architekt, ktorý by dal 
nášmu mestu tvár zodpovedajúcu okres
nému mestu v centre Záhoria. Som však 
presvedčený, že spoločnými silami doká
žeme zmeniť mesto tak, aby bolo skutočne 
dobrým mestom pre život a aby každý 
z nás bol hrdý na to, že v ňom môže žiť. 
Musíme vybudovať rozvíjajúce sa, prospe
rujúce, bezpečné, čisté a zelené mesto.

Jozef Ondrejka
1. S nedostatočnou kapacitou mater

ských škôl sa dnes borí veľa miest na Slo
vensku. Dôvodom je zvýšený počet novo
narodených detí a sprísnené normy, ktoré 
povoľujú nižší počet detí v jednej triede. 
Riešenie problému mesto Malacky poza
stavilo pre krízu pred dvoma rokmi. To ale 
neznamená, že sa nič nerobilo. V tomto 
školskom roku sa otvorili dve nové triedy 
materskej školy v základných školách a pri
pravujú sa dva varianty dlhodobého rie
šenia. Prvou možnosťou je nadstavba na 
budove škôlky na Kollárovej ulici. Súčasne 
by sa areál rozšíril pre ihriská a zeleň na 
pozemkoch pri Bille a hlavný vchod by sa 
zmenil tak, aby viedol z parkoviska pri 
športovej hale. Druhým riešením je odkú
penie a úprava areálu detského domova 
za Zámockým parkom. Každá z alternatív 
môže byť pripravená do budúceho škol
ského roka. O tom, ktorá bude vybraná, 
rozhodnú poslanci zastupiteľstva. Určite 
budem odporúčať tú s nižšími investičný
mi a prevádzkovými nákladmi, no veľkú 
úlohu zohrajú odborné odporúčania pe
dagógov. 

2. Chýbajú predovšetkým obchvaty  
pre autá iba prechádzajúce mestom. Ich 

trasy sú schválené v územnom pláne mes
ta, no správcovia týchto ciest (štát alebo 
samosprávny kraj) nemajú dostatok fi
nančných prostriedkov na ich vybudova
nie. Mesto môže správcov len stále žiadať 
a upozorňovať na zhoršujúci sa stav. Ďal
ším problémom sú celodenne parkujúce 
autá v centre, pri stanici, obchodoch a in
štitúciách. Pomohlo by spoplatnenie par
kovania, ktoré by napríklad umožňovalo 
hodinu parkovať zadarmo, no potom by 
sa poplatok zvyšoval, a tak znevýhodnil 
celodenné státie. Dopravní odborníci po

znajú aj ďalšie recepty, ako sú napríklad 
parkovacie domy či jednosmerná doprava 
s pozdĺžnym parkovaním. Riešenia do
pravnej situácie budú spojené s obmedze
niami, ktoré sa dotknú väčšiny z nás. Kaž
dé z nich si určite vyžaduje odborne pripra
vené podklady, verejnú diskusiu, ale i roz
vahu a odvahu poslancov pri ich schva
ľovaní. 

3. Ani primátor, ani prípadný architekt 
mesta, ani zamestnanci úradu nemôžu 
konať viac, ako im umožňuje zákon. Sta
vebný úrad ako prenesený výkon štátnej 
správy je povinný konať podľa platných 
právnych ustanovení. Samozrejme, že kaž
dý staviteľ, či už stavia rodinný dom alebo 
veľký podnikateľský objekt, chce zámer na 
svojom pozemku využiť maximálne. Ak 
splní všetky zákonné povinnosti a normy, 
mesto prenesie všetky opodstatnené sta
noviská účastníkov do rozhodnutia a pri
mátor, aby nezneužil funkciu verejného či
niteľa, musí rozhodnutie podpísať. Či sám 
ako osoba súhlasí alebo nie. Tomuto práv
nemu stavu zodpovedá výstavba nielen 
v Malackách, ale i v ostatných mestách. 
Základným a záväzným dokumentom na 
výstavbu je územný plán. Ten určuje len 
funkciu využitia územia v jednotlivých čas
tiach mesta a základné regulatívy. Naša 
územnoplánovacia dokumentácia dáva 
dostatočný priestor na rozvoj mesta vo 
všetkých potrebných oblastiach. Menšie 
nedostatky je možné po odbornej revízii 
jednoducho odstrániť takzvanou zmenou. 
Väčšie právomoci pri rozhodovaní nám dá
vajú územné plány zóny, ktorými sa môže 
určiť pre stavebníkov viac usmernení a ob
medzení. Zefektívnenie regulácie výstavby 
územnými plánmi zóny má zmysel v čas
tiach, pripravovaných na výstavbu alebo 
v častiach, kde sa očakáva veľa zmien.

Mária Rusňáková
1. Problém s umiestňovaním detí do 

materskej školy je v súčasnej dobe veľmi 
závažný a mal by sa riešiť. Nepovažujem 
za správne riešenie rozšírenie kapacitných 
priestorov v súčasnej materskej škole. Od
kúpiť objekt vhodný na prevádzku pred
školského zariadenia by malo mesto, ak 
chceme, aby prišli nové mladé rodiny s ma
lými deťmi. Zaviesť výučbu anglického ja
zyka okamžite v každej MŠ. Nie každý ro
dič si môže dovoliť financovať drahé sú
kromné predškolské zariadenie. 

2. Dopravná situácia je alarmujúca. Ak 
sa nevybuduje obchvat, bude stále prob
lém. Pri uzávere nadjazdu, vznikol chaos 
prejazdom cez mesto. Najhoršia situácia 

pritom vznikala pri prejazde cez železnič
né priecestie, tu bolo možné sčasti vyriešiť 
situáciu riadením premávky príslušníkmi 
MP. Vozidlá zostali zaseknuté na ŽP, bolo 
šťastím, že tu neprišlo ku katastrofe. V čase 
dopravnej špičky sa táto dopravná situá
cia mohla riadiť. Navrhujem vybudovať 
protihlukovú bezpečnostnú stenu. Vybu
dovať mimoúrovňové križovatky s pod
chodmi pre chodcov. Trápi ma priechod 
pre chodcov v blízkosti Základnej školy  
Dr. J. Dérera, ktorý je v tesnej blízkosti frek
ventovanej hlavnej cesty. Možnosť umiest

niť signalizačné zariadenie. Navrhujem 
osadiť osvetlenie nad priechod pri kostole 
svetelnými led diódami. Je tu skupina cyk
listov, inline, mamičiek s kočíkmi, ktoré mi 
určite dajú za pravdu. Títo ľudia nemajú 
možnosť sa bezpečne pohybovať po mes
te, chýbajú cyklistické chodníky! Telesne 
postihnutých, vozičkárov, slabozrakých, 
ktorí sú odkázaní na signalizáciu a bezba
riérové chodníky. Týmto sme veľa dlžní.

3. Mesto potrebuje mať architekta! Ak 
chceme napredovať, musí vedieť do mesta 
dotiahnuť správnych investorov, vypraco
vať tie najlepšie projekty na získanie gran
tov a peňazí z fondov EÚ. Rozvíjať turiz
mus a podporovať malých a stredných 
podnikateľov z  regiónu. Malacky odkúpili 
do vlastníctva kaštieľ, ak by sme neodkú
pili budovu mestského úradu a peniaze in
vestovali do rekonštrukcie kaštieľa, mohlo 
mať mesto sídlo MsÚ hodné okresu. Je po
trebné urobiť zámer a až potom sa roz
hodnúť o kúpe, rekonštrukcii a zvážiť vy
naložené investície. V mestskom úrade má
me azbestové steny, ktorých odstránenie 
a následná likvidácia nebezpečného od
padu budú stáť mesto nemalé prostriedky, 
príde mi to nehospodárne. Kto podpísal 
takýto obchod? Nechcem byť len kritikom, 
ale bohužiaľ. Dobrý hospodár šetrí v čase 
rozmachu, aby mohol prežiť v čase krízy. 
Príde mi to nespravodlivé, aby v určitých 
častiach mesta ľudia mali vybudované 
všetko a v iných častiach nič! Na Záhorác
kej máme vybudované nové domy, v kto
rých sídli množstvo obchodov, aby títo 
mali zákazníkov, potrebujú mať vybudo
vané parkoviská. Tu sú chodníky po obi
dvoch stranách, vysoké obrubníky, aby sa 
zabránilo kolmému parkovaniu a ešte aj 
betónové stĺpiky, ktoré neplnia žiadnu 
funkciu, ak nerátam finančný osoh majite
ľovi firmy, ktorá ich vyrobila. Je potrebné si 
uvedomiť, že nám chýbajú parkoviská 
v centre mesta a nemôžeme si dovoliť plyt
vať s finančnými prostriedkami. Aby mesto 
napredovalo, každá jedna stavba musí  
byť vsadená do priestoru a nie priestor 
ustúpiť stavbe. Netreba zabúdať ani na 
prírodu, ktorej sme toľko ublížili a začať sa 
k nej správať s láskou. Viem, že každý by 
chcel mať v meste vybudované to, čo po
trebuje a čomu sa venuje. Práce a plánov, 
ktoré by sa dali realizovať je v našom mes
te, tak ako v každom inom, dosť. Prajem si 
a prajem hlavne vám, milí spoluobčania, 
aby ste aj vy svojím prístupom k mestu  
našli ten svoj kútik, v ktorom sa budete cítiť 
výborne. A ak budete kdekoľvek vo svete, 
vždy sa sem radi vracali a zostali svojmu 
mestu verní! 

Ešte neviete, ktorému z kandidátov na primátora Malaciek dáte svoj hlas? 
Možno vám pomôžu nasledujúce odpovede uchádzačov o tento post. 
Všetkým štyrom sme položili konkrétne otázky v rovnakom znení:
1.  Ako by ste riešili problém s umiestňovaním detí do materskej školy? Kto-

rú z alternatív, o ktorých bola reč na zasadnutiach MsZ, by ste zvolili?   
2.  Ako vidíte dopravnú situáciu v meste? Aké riešenie navrhujete?
3.  Aký postoj zaujímate k aktuálnemu územnému plánu a k rozvoju mesta, 

ktorý s ním súvisí? Čo je podľa vás dôležité pre to, aby naše mesto napre-
dovalo? Aký máte názor na výstavbu v Malackách? 

Kandidáti odpovedajú



MALACKÝ HLAS  19/2010 �

Slúžiť by mal tým, ktorým sa nechce 
čítať len doma, ale dobrú knihu si vy
chutnajú aj pri káve či čaji v spoločnosti 
ostatných. „Boli by sme radi, keby si bu
dúci návštevníci priniesli napríklad kres
lá, ktoré už nepotrebujú. Tým by sa vy
tvorila domácka atmosféra,“ navrhla  

J. Zetková. Klub budete môcť od nové
ho roka navštevovať pravidelne. Nájde
te ho v bývalej letnej čitárni, postarané 
je teda aj o váš výhľad. Novembrový 
štartovací deň bol venovaný novej kni
he fotografií Richarda Müllera s názvom 
Enter. Predstavila ju jej editorka a záro

veň pracovníčka MCK Denisa Bogda
líková, ktorá na otvorenie Literárneho 
klubu prišla priamo z pražského krstu 
knihy. „Richard vníma príbehy odohrá
vajúce sa priamo na ulici a miluje odra
zy, preto v knihe nájdete veľa takýchto 
snímok. Ide napríklad o odraz ulice na 
kapote auta,“ priblížila D. Bogdalíková. 
Úvod ku knihe, ktorej bolo vydaných 
len 2000 kusov, napísal známy fotograf 
Jan Saudek. Ten ju zároveň kladne ohod
notil. Interaktívnu publikáciu Enter náj
du návštevníci knižnice v Záhoráckom 
kúte. D. Bogdalíková zároveň prezradi
la, že R. Müller momentálne pracuje na 
čiernobielych fotografiách, z ktorých 
možno vznikne ďalšia  kniha. 

-mn-

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Slová sú málo,
treba činy
RNDr. Jozef Ondrejka
Váš kandidát na primátora mesta Malacky

Aby ste vždy spoznali správnu cestu

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Prechádzka prírodou môže spô
sobiť aj riadny šok. Kanál, preteka

júci za záhradkárskou osadou Olšiny, 
bol vo sviatočnú stredu 17. 11. plný pe
ny. Deň nato sa Jana Ježková a Mária 

Každý mesiac 
jeden detail

Od pondelka 22. 11. si každý, kto má rád náš kaštieľ a eš
te mu chýba závesný kalendár, môže v TIKu a v recepcii 
MsÚ kúpiť kalendár mesta s názvom Kaštieľ v detai-
loch. Autorom fotografií je Stanislav Osuský. Ten sa pri vý
bere snímok do kalendára na rok 2011 inšpiroval zaujíma
vými detailmi, ktoré vám pri bežnej prehliadke kaštieľa 
môžu ujsť. Kalendár si domov môžete odniesť za 3 €. 

Výťažok z predaja poputuje do zbierky na rekonštrukciu 
tejto pamiatky. 

-sisa-

Literárny klub 
otvorený

od 4. 11. majú svoj literárny klub aj Malacky. v tento deň otvorila Jana Zet-
ková, riaditeľka Mestského centra kultúry, v priestoroch Knižnice McK 
priestor pre nadšencov kníh.

Denisa Bogdalíková predstavila novú knihu fotografií Richarda Müllera, ktorú odovzdala knižnici. Prezrieť si ju môžete  
v Záhoráckom kúte.

Premenený 
kaštieľ

Pre tých, ktorých zaujíma nedávno ukončená čiastočná  
rekonštrukcia Malackého kaštieľa, pripravilo mesto zaujímavú 
výstavu fotografií, mapujúcich jej priebeh. Na vlastné oči tak 
môžete porovnať, čo sa za posledných 12 mesiacov zmenilo. 
Vernisáž sa začína v nedeľu 5. 12. o 15.00 h vo vynovených prie
storoch kaštieľa, ktoré si záujemcovia budú môcť aj prezrieť. 
Vernisáž predchádza obľúbenému mikulášskemu podujatiu na 
nádvorí, s ktorým je okrem tradičného programu späté aj niečo 
nové – vypúšťanie lampiónov šťastia na nočnú oblohu. Realizá
ciu výstavy finančne podporila nadácia Pro Malacky.            -mn-

INZERCIA  •  PUBLICISTIKA

ak máte zaujímavé 
fotografie, alebo 
viete o mieste, ktoré 
stojí za to vyfotiť, 
pošlite svoj námet 
do redakcie! 

OKOM
OBJEKTÍVU

Gajdárová z oddelenia územného roz
voja a životného prostredia mestského 
úradu a Bronislav Vlček zo Správy Po
vodia Moravy vybrali na obhliadku mies
ta. S akým výsledkom? Je pravdepo
dobné, že pena sa v potoku vytvorila  
po tom, čo sa doň vďaka dažďu dostal 
biologický odpad. Ten za osadou ne
chávajú záhradkári. Podľa B. Vlčka je  
totiž nepáchnuca pena výsledkom pri
rodzeného hnilobného procesu.

-nasi-
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V predchádzajúcom čísle sme  
odštartovali seriál príspevkov, 
ktorých obsahom sú často na pr-
vý pohľad skryté duševné poru-
chy a poruchy osobnosti. Tento-
raz sme sa zamerali na workoho-
likov, teda ľudí trpiacich worko-
holizmom.

Podľa slovníka cudzích slov výraz 
workoholizmus označuje chorobnú  
závislosť od práce. Prvýkrát ho použil 
v roku 1971 americký 
kňaz a profesor v od
bore psychológia 
náboženstva Way
ne Oates vo svojej 
knihe Priznanie 
workoholika. Od
vtedy sa s worko
holikmi stretáva
me pomerne čas
to. Práve rozšíre
nosť tejto diag
nózy ho zaraďu
je medzi civili
začné choroby. 
Wo r k o h o l i c i 
nedokážu od
počívať, okrem 
práce nemajú žiad
ne iné záujmy, ostatné hodnoty sú pre 
nich bezvýznamné. 

Sú to ľudia so sklonom 
k perfekcionizmu, 
ktorí kladú nadmerný dôraz na per

fektné plnenie svojich povinností, nie 
sú schopní udržať sa v stave pohody, 
vo väčšmi prežívajú napätie, nepokoj, 
úzkosť a strach zo zlyhania. Zvýšené 
pracovné nasadenie, neschopnosť 
uvoľniť sa a relaxovať spôsobujú naras
tanie dráždivosti, sklon k výkyvom ná
lad, výbuchom zlosti. Workholizmus  
sa vyznačuje typickými znakmi v ob
lasti emočného prežívania, pričom po
stihuje viac mužov ako ženy, čo súvisí 
aj so starostlivosťou o deti. Začiatky 
pritom prichádzajú pomaly a nebada

ne. Spúšťačom môže byť napríklad zí
skanie práce, po ktorej človek túžil. Ne
chce zlyhať, túži po úspechu a uznaní 
okolia. Najskôr predlžuje čas strávený 
v práci o niekoľko minút, neskôr hodín, 
až napokon nemáme na nič iné čas,  
zanedbávame rodinu, priateľov aj nie
kdajšie záľuby. Napriek tomu, že wor

koholizmus je závislosť, a teda pred
stavuje podobný problém ako iné zá
vislosti, spoločnosť ho akceptuje. 

Aj keď si to nepripustíme, z každé
ho človeka sa môže 

stať worko
holik. Dôle

žité preto je, 
aby sme po

pri práci stále 
mali čas na 
svoje záujmy 

a ľudí, na kto
rých nám zále

ží. A aj keď dnes 
byť zamestna

ným znamená 
veľa, nemôžeme 
dovoliť, aby nás 

práca úplne po
hltila.

  
SILVIA RAJNOVÁ

PUBLICISTIKA

Prípady oklamaných sa množia sve
telnou rýchlosťou. O čo ide? 

„Neprikladala som tomu veľký dôraz. 
Skrátka som sa raz, myslím, že počas fut
balových majstrovstiev, niekde zaregis
trovala. Len preto, aby som si mohla po
zrieť výsledok. Stránka ma zároveň upo
zornila, že keď sa zaregistrujem, budem 
zaradená do zaujímavej súťaže. To je 
všetko. Na portáli som strávila maximál
ne tri minúty a nikdy viac som ho nenav
štívila. O to viac ma prekvapila faktúra, 
ktorú som mala zaplatiť,“ hovorí pod
vedená Malačianka Barbora Gloneková. 

Do činenia mala so spoločnosťou On
line Investment Group Ltd. Seyschelles. 
Ako informovala Petra Čakovská, asis
tentka pre publicitu a seminárne aktivi
ty OMBUDSPOT, Združenia na ochranu 
práv spotrebiteľov, „podľa Slovenskej 
obchodnej inšpekcie (SOI) spoločnosti 
Pro Content Banská Bystrica, Web Con
tent Nitra a Online Investment Group 
Ltd. Seyschelles použili pri prezentácii 
na svojich internetových stránkach ne
kalú obchodnú praktiku. Tým, že regis
trácia bola podmienkou pre účasť v sú
ťaži a spotrebiteľov priamo na úvodnej 
stránke neupozornili, že táto registrácia 
zároveň slúži aj ako objednávka platenej 
služby na jeden až dva roky, dopustili sa 
klamlivého opomenutia. 

Európske spotrebiteľské centrum  
v SR (ESC) v spolupráci s Ministerstvom 
spravodlivosti SR upozorňuje na fakt, že 
právny úkon – akceptácia registračného 

formulára – dosiahnutý použitím neka
lej obchodnej praktiky nemožno pova
žovať za platný právny úkon, pretože 
svojím obsahom odporuje zákonu, a je 
teda neplatný“.

Nezaplatila, vymáhajú
B. Gloneková faktúru na 39,95 €, kto

rá bola splatná do 7 dní, samozrejme,  
nezaplatila. Ako sa v liste odoslanom  
emailom – bez hlavičky aj pečiatky,  
píše, „pri registrácii ste vyplnili Vaše  
meno, priezvisko, bydlisko, emailovú 
adresu a dátum narodenia. Pri prihlá
sení ste ďalej potvrdili, že ste sa so Vše
obecnými obchodnými a užívateľskými 
podmienkami, všeobecnými užívateľ
skými informáciami oboznámili, akcep
tujete ich a na základe tejto akceptácie 
ste získali prístup ku kompletnej da
tabáze, ktorá tvorí podstatu poskytova
nej služby“. 

A to nie je všetko, v tretej upomien
ke, poslanej „vymáhačskou“ spoločnos
ťou BIB Services, s. r. o., je už reč o sume 
280,16 €! Ak teda spoločnosti s exotic
kým názvom stačí na vymáhanie neú
merne vysokej sumy týchto zopár úda
jov, pod vaším menom sa môže zaregis
trovať hocikto. V dobe, kedy sociálne sie
te zažívajú najväčší boom, to nie je vô
bec žiadny problém. K dátumu vášho 
narodenia a k emailovej adrese majú 
prístup tisícky ľudí, o ktorých ste možno 
ani nechyrovali. Šokujúca faktúra tak 
môže zastihnúť hocikoho.

Čo radí P. Čakovská? 
„Spotrebitelia by mali byť zvlášť opa

trní pri registráciách do súťaží a odkliká
vaní všeobecnoobchodných podmie
nok. Hoci často ide o dlhé, naoko triviál
ne informácie, môžu sa tu skrývať for
mulácie, na základe ktorých vám začnú 
chodiť nepríjemné faktúry.“ Opatrnosti 
teda nikdy nie je dosť.

Firmy s pochybnou povesťou
Keď už sa vám galiba prihodila, je na 

mieste strach, že od vás podvodník bu
de peniaze vymáhať? 

„Podľa názoru oboch ESC i mimosúd
neho centra OMBUDSPOT je nepravde
podobné, že dôjde k podaniu žalôb na 
jednotlivých spotrebiteľov. Žalobca by 
zrejme len veľmi ťažko dokázal zmluvný 
vzťah so žalovaným. Registrácia nie je 
vykonaná s použitím zaručených pro
striedkov na identifikáciu danej osoby. 
V zásade to môže byť ktokoľvek so zna
losťou osobných údajov, ktoré sú obvyk
le známe širokému okruhu osôb. Identi
fikácia pomocou IP adresy vyžaduje po
skytnutie súčinnosti poskytovateľom 
pripojenia, ktorý je viazaný ochranou 
osobných údajov zákazníka. IP adresa 
navyše identifikuje len počítač, nie kon
krétnu osobu, ktorá ho v danom okami
hu používa.“ Ako ďalej P. Čakovská uvie
dla, podobných webových stránok je na 
Slovensku zatiaľ 13. A je možné, že budú 
pribúdať. Založiť si podobnú spoločnosť 
totiž nie je vôbec žiadny problém, ak 
máte kapitál. V prípade pochybnej firmy 
Pro Content, s. r. o., to bolo jednoduché. 
Niektoré portály na internete ponúkajú 
založenie spoločnosti s ručením obme
dzeným už za 229 €! Netreba sa preto 
spoliehať na obchodný register, ten to
tiž za morálku spoločníkov neručí.

• • •
Spomínané spoločnosti nie sú ne-

známym pojmom ani na webstránke 
www.staznosti.sme.sk. Na otázky re-
daktorov portálu zástupcovia spoloč-
ností neodpovedajú. Aj to svedčí 
o úrovni „podnikateľov“. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

Redakciu zastihol podnet Sone Kali-
novej, ktorá má výhrady voči sprá-
vaniu lekárov v nemocnici v Malac-
kách. Na jej vyjadrenie reaguje Zu-
zana Kovaľová, manažérka marke-
tingu a PR Medirex Servis, s. r. o., 
člen MEDIREX GROUP. 

Chcem sa podeliť o moju skúsenosť  
s našou pohotovosťou. Raz večer sa 
ozval telefón a plačom sa mi prihovorila 
mama, ktorá mala už týždeň bolesti no
hy. Mimochodom, bola už na pohoto
vosti. Chcela som jej pomôcť, v dom
nienke, že v mojom sprievode niečo vy
bavíme. Dorazili sme na pohotovosť  
v piatok 15.10. okolo 21.15 h. Na poho
tovosti bola lekárka, veľmi mi
lá, až som bola prekvapená. 
Ako som sa dozvedela od ma
my, bola to MUDr. Weissová. 
Ďakujem jej. Mohla by byť vzo
rom pre iných lekárov. Mamu 
vyšetrila, stanovila diagnózu 
a  poslala na chirurgiu s tým, že podľa 
všetkého ju hospitalizujú. Keď sme prišli 
na chirurgiu, doktor, ktorý mal službu, 
sa na nás oboril, prečo chodíme v noci, 
prečo sme to nevybavili cez deň. Logic
ky, keby som mala bolesti, tiež by som  
išla v noci, aj keď lekára to viditeľne ob
ťažovalo. Neviem ako on, ale ja chodím 
do práce a za odvedenú prácu som pla

tená. Pozrel na papiere, povedal, že dia
gnóza nie je správna, pritom ani mamu 
nevyšetril. Keď som sa ho opýtala, ako  
to zistil, povedal, že sa pozrel. Pozrel sa 
presne ako ja zhora na nohu. Mamu ne
vyšetril, pichol jej injekciu, aj keď som 
mu povedala, že jej už nezaberajú a vy
poklonkoval nás z ordinácie. Z jeho prí
stupu som zhnusená. Prednedávnom sa 
lekári sťažovali na malé platy, ja by som 
mu nedala ani tie 2 eurá za pohotovosť. 
Alebo čakal, že niečo položím na stôl? 
Celý život si poctivo platím poistku, vždy 
som odcudzovala neplatičov, ale po  
mojej skúsenosti sa nedivím. Keby mi to 
nestrhávali automaticky zo mzdy, ne
dám nič.

SOňA KALINOVÁ

V rámci tohto prípadu by sme 
radi ozrejmili skutočnosti vznik
nutej situácie. Spomínaná pa
cientka, pani Brindziková nav
štívila 15. 10. našu ústavnú po

hotovostnú službu dvakrát. 
Prvýkrát v čase o 01.20 h ráno, kedy ju 

ošetril ordinujúci lekár MUDr. Lang a do 
lekárskej správy jej odporučil v ranných 
hodinách tohto istého dňa 15. 10. nav
štíviť jej ortopéda. Predpokladáme, že 
pani Brindziková v priebehu dňa zrejme 
nemala žiadne bolesti a nenavštívila 
svojho ošetrujúceho ortopéda, ako jej  

odporučil MUDr. Lang z malackej ne
mocnice. 

V ten istý deň, 15.10., v čase o 21.23 h 
daná pacientka opätovne navštívila 
ústavnú pohotovostnú službu v malac
kej nemocnici, a to s tým istým zdravot
ným problémom, kde ošetrujúci MUDr. 

Mrázik, ošetril pacientku a znova jej od
poručil navštíviť ortopéda. Bohužiaľ, 
v tomto druhom prípade MUDr. Mrá
zik okomentoval nezodpovedné správa
nie sa pacientky. Návštevy ústavných  
pohotovostných ambulancií slúžia pre 
akútne život ohrozujúce stavy. Prioritne 

by mali ústavné pohotovostné ambulan
cie slúžiť iba pre pacientov, ktorých do
vezie rýchla lekárska pomoc alebo rýchla 
zdravotná služba. V tomto prípade dia
gnóza danej pacientky nebola život 
ohrozujúca. 

ZUZANA KOVAľOVÁ

Podvodníci číhajú všade
Dôverujte, ale preverujte. Starej známej vety by sme sa mali striktne držať aj pri zdanlivo nevinnom surfovaní na 
internete. Dôkazom sú stovky ľudí, ktorí sa nechali napáliť podvodníckou firmou.

VERZUS

Názory pacientov Nemocnice v Malackách na prístup lekárov sa rôznia.

Využívam ich denne, som tak aj počas pracovného dňa 
v kontakte s priateľmi a rodinou. 23,6 %

Navštevujem ich len pre zábavu 
a keď potrebujem zistiť nejaké novinky. 18,4 %

Na týchto stránkach som takmer permanentne, 
je to neodmysliteľná súčasť mojich dní. 16,4 %

Snažím sa navštevovať tieto webstránky čo najmenej, 
mám totiž pocit, že strácam skutočný kontakt s ľuďmi. 21,6 %

So sociálnymi sieťami nemám vôbec žiadnu skúsenosť. 20,0 %

Aké majú Malačania skúsenosti s dnes veľmi populárnymi sociálnymi sieťami 
v internete? (Hlasovalo 250 respondentov.)

zdroj: www.malacky.sk.

Podeľte sa 
o radosti!

Máte vtipný alebo šokujúci príbeh, 
viažuci sa k vianočným sviatkom? 

Podeľte sa oň s ostatnými čitateľmi 
Malackého hlasu a svoje spomienky, či 
už z detstva alebo zo súčasnosti, ale
bo zážitok, o ktorom ste počuli od zná
mych, pošlite redakcii. Uzávierka pred
vianočného vydania novín je 13. 12.

Texty, ale i zaujímavé fotografie mô
žete do tohto termínu posielať na  
malackyhlas@malacky.sk. 

              -mh-

keď nedokážeme 
prestať pracovať

typickými znakmi workoholizmu sú: •  nedostatok času na spoloč-
né rodinné aktivity a na de-
ti,

• výbuchy hnevu,•  neschopnosť prejavovať ostatným  náklonnosť,• pocit úzkosti,• poruchy sústredenia,• nespavosť,• depresie,• prudké kolísanie nálad.
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MOSTRATEC, prestížna a najväčšia 
medzinárodná súťaž vedecko-technic-
kých prác mladých ľudí v Južnej Ame-
rike, oslávil tento rok svoje 25. narode-
niny. Na základe ocenenia zo súťaže Ex-
po-Sciences International 2009, ktorá 
sa konala v Tunisku, som mal tú česť 
byť pri tom spolu s Ivanom Hapčom, 
ďalším spoluautorom práce Dôležitosť 
merania pre využívanie slnečnej energie. 
Obaja sme vypracovali projekt počas 
štúdia na Evanjelickom lýceu v Bratisla-
ve. Teraz študujem na Matematicko-fy-
zikálnej fakulte Univerzity Karlovej 
v Prahe a Ivan na Strojníckej fakulte 
STU v Bratislave. 

Projektová olympiáda sa konala 
v meste Novo Hamburgo, ktoré sa na-
chádza neďaleko Porto Alegre, hlavné-
ho mesta najjužnejšieho štátu Brazílie 
– Rio Grande do Sul. Celkový počet pro-
jektov bol 300, pričom zúčastnených 
štátov bolo 21. Väčšina projektov pri-
slúchala juhoamerickým štátom. Zo 
Slovenska sme boli jediní. Do Brazílie 
sme pricestovali v piatok 15. 10. v noci. 
Na letisku nás privítal hlavný „sprievod-
ca“ Diego, s ktorým sme sa išli ubyto-
vať. Počas víkendu sme si prezreli Novo 
Hamburgo a hlavné mesto štátu Porto 
Alegre, kde sme obdivovali miestnu 
baziliku. V divadle San Pedro nás priví-
tala riaditeľka.

Európa na každom kroku 
Na každom kroku bol cítiť silný eu-

rópsky vplyv, čo je najmä dôsledkom 
prítomnosti veľkého počtu nemeckých 
prisťahovalcov a ich potomkov. V pon-
delok 18. októbra sme inštalovali náš 
poster a odovzdali abstrakt projektu 
a iné dôležité dokumenty hodnotiacej 
komisii. Už zo začiatku bolo zrejmé, že 
podujatie je veľmi dobre zorganizova-
né. Usporiadatelia mysleli naozaj na 
všetko. Na výstave bola pre súťažiacich 
zmenáreň a množstvo obchodov s ob-
čerstvením a suvenírmi. Pridelili nám 
i tlmočníka, ktorý nám pomáhal pri 
prezentovaní projektu portugalsky ho-
voriacim návštevníkom a porotcom. 
Počas nasledujúcich troch dní sa kona-

lo hodnotenie projektov. Navštívilo nás 
niekoľko porotcov, pričom väčšina 
z nich bola s našimi výsledkami a teo-
retickým prepracovaním spokojná. Pe-
dagógovia z Katedry fyziky na UCS 
(Universidade de Caxias do Sul) si do-
konca pýtali súhlas, či môžu na našu 
prácu nadviazať. Paralelne s hodnote-
ním prichádzali i rôzni návštevníci z kru-
hov laickej verejnosti. Okrem našej prá-
ce sa zaujímali o Slovensko, naše zvyky 
a kultúru. 

Americké Alpy
V sobotu 23. 10. sme absolvovali pre-

hliadku po blízkom okolí. V meste Gra-
mado, pripomínajúce typické alpské 
mestečko, sme navštívili obchody s čo-
koládovými výrobkami, ktoré sú pre  
toto turistické stredisko symbolom. 
Okrem iného sme obdivovali čaro jazera 
Lago Negro a centrum mesta, ktoré už 
v tom čase bolo vyzdobené vianočnými 
ozdobami a stromčekom. V neďalekom 
meste Canela je známa Kamenná bazili-
ka postavená v gotickom štýle. V sobotu 
večer nás čakalo slávnostné vyhodnote-
nie, na ktoré sme všetci netrpezlivo ča-
kali. V každej kategórii boli ocenené pro-
jekty na prvých troch miestach a niekto-
ré práce získali špeciálne ocenenia. Náš 
projekt získal špeciálnu cenu – Trofej 
Mostratecu. Slovensko a Bratislava boli 
tak trochu v centre pozornosti i počas 
slávnostného odovzdávania, nakoľko 
niekoľko projektov získalo ocenenie vo 
forme účasti na Expo-Sciences Interna-
tional 2011, ktoré bude v Bratislave. Sú-
ťaž MOSTRATEC bola zorganizovaná na 
úrovni predovšetkým vďaka podpore ši-
rokej verejnosti, miestnych univerzít 
a samosprávy. Na tomto podujatí zdie-
ľali nadšenie z vedy a inovácií všetci: 
mladí i starší, študenti, učitelia... Toto by 
malo byť posolstvom i pre nás. Skutoč-
ne si treba uvedomiť, že podpora mla-
dých týmto a podobným spôsobom sa 
nám môže len mnohonásobne vrátiť, 
pretože práve oni budú raz riešiť prob-
lémy, ktoré sa týkajú ostatných, resp. to 
robia už teraz vo svojich projektoch.

MICHAL ZAJAČEK

S trofejou
z Brazílie

Mladý vedec Michal Zajaček z Malaciek, ktorý vo februári tohto roka  
získal Pálfiho srdce, pripravil pre čitateľov Malackého hlasu reportáž  
z medzinárodnej vedecko-technickej súťaže MOSTRATEC. Zúčastil sa  
jej v  Brazílii.

Na fotografii zľava: spoluautor projektu Ivan Hapčo, sprievodca študentov poduja-
tím a tlmočník Diego Pacheco a autor, Michal Zajaček z Malaciek. 

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

INZERCIA  •  PUBLICISTIKA

Rekonštrukcia pritom neprekročila 
stanovený rozpočet. Na základe urči-
tých úprav bolo možné nájazdovú plo-
chu smerom z mesta upraviť špeciál-
nou betónovou vrstvou. Životnosť be-
tónu je podľa župana Freša až 5-násob-
ne dlhšia ako asfaltu. A práve v tomto 
úseku mosta je veľká frekvencia áut, 
ktoré tu zastavujú do križovatky na se-
mafore. Ostatná časť mosta je pokrytá 
asfaltom. Celá rekonštrukcia stála Bra-
tislavský samosprávny kraj 600-tis. €. 

Rekonštrukciu si vyžiadal rozpadnutý 
asfalt a izolácia, ktoré zničila  zatekajú-
ca voda. Najzávažnejšie boli porušené 
dva mostné dilatačné závery a záverný 
múrik. Prepadla sa vozovka, zistilo sa, 
že je narušená nosná konštrukcia a boli 
vážne poškodené výstuže jednotlivých 
panelov. 

„Vymenili sme mostné  závery,  všetky 
odvodňovače, ktoré boli zhrdzavené  
a nefunkčné, nanovo sa musela vytvoriť 
aj vaňová hydroizolácia,“ spresnil Ivan 

Spusta, mostný technik z Regionálnych 
ciest Bratislava. Práce boli dokončené 
v stanovenom termíne a most sa po-
darilo sprejazdniť ešte pred Sviatkami 
Všetkých Svätých, teda pred obrov-
ským náporom osobnej dopravy. 

„Poďakovanie patrí tiež vodičom, 
ktorí sa po celý čas uzávierky správali 
tolerantne. Vďaka tomu nevznikla žiad-
na väčšia kolízia áut a neprišlo k ne-
hode. 

-red/ts-; foto: -otano-

Tesne pred otvorením mostu mali Malačania možnosť prejsť sa po ňom peši.

Most už mesiac funguje
Most v Malackách je už od 28. 10. prejazdný. Prestrihnutím pásky ho za prítomnosti masmédií a asi päťde-
siatky občanov mesta oficiálne otvorili primátor mesta Jozef Ondrejka a župan Pavol Frešo. Diaľničný pri-
vádzač v centre mesta bol uzatvorený od 21. 7.
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GLOSa

Autorom výroku v tajničke, je nemec-
ko-švajčiarsky prozaik a dramatik 
Erich Maria Remarque (1898–1970).

VODOROVNE
A spevom si oslávil – meno mladej ča

rodejnice z českého filmu Dívka na koš
těti  B 1. časť tajničky  –  námorník  po 
rusky C kancelárska skratka – mesto v ČR 
v okrese Plzeň – rímska štvorka – čínske 
ženské meno – často bolí D vydáva po
vely – dávajú do súladu – 2. časť tajničky 
a 4. časť tajničky – krík – emisná banka 
(skr.) – chem. zn. berkélia – keď F máličko 
(hovor.) – veľký nejedovatý had – dopliet
lo (exp.) G dogúľajú – 3. časť tajničky 

ZVislE
1 rieka v Rusku – smerom späť, doza

du (prísl.) 2 ako (bás.) – malý Edo 3 ces
tovný doklad –  ruský buržoázny politik, 
predseda  dočasnej  vlády  (marec  až  júl 
1917) 4 zaručení – staršia značka kvality 
5 toto po rusky – klamal po česky 6 mo
difikácia – sídlo v Číne 7 atómová elektrá
reň (skr.) – kráčajú – zosilnený súhlas 8 Li
terární  listy  (skr.) – zhotovovať veniec – 
ruská predložka (od) 9 dediny po rusky – 
pohrebná hostina 10 domácke meno Izi
dora – česká predložka (v) – kód nemčiny 
11 španielsky súhlas – borovica  (aj bor) 
– sibírsky veľtok 12 chorobná zúrivosť – 
má meniny 30. 1. 13 strata hmotnosti to

varu – Stvoriteľ (bibl.) 14 staršia jednotka 
jasu – toto 15 arén po česky – usadenina 
roztoku 16  súčasná, novodobá – odpo
rovacia spojka 17 dvakrát znížený tón A 
– úkon (bás.)

Pomôcky: saksana, boa, Oša, lvov, 
Anki, stilb, kon, iMA, sí

Kto chce súťažiť o sadu CD, nech pošle 
kupón spolu so správnymi odpoveďami 
do 13. decembra a zaradíme ho do žre
bovania.

KUPÓN

19

Napriek tomu, že sme v minulom čís
le  nezámerne  uverejnili  nesprávny 
raster krížovky, niektorí z našich čita
teľov tajničku aj tak vylúštili. 
Šťastie tentoraz prialo Márii Hozovej 
z Veľkomoravskej ulice. Správne zne
nie krížovky je Veľkí muži vždy šetri-
li časom. M. Hozová získava sadu CD. 
Žiadame ju, aby sa do 24. 1. 2011 ohlá
sila v redakcii. 
Za chybu sa redakcia ospravedlňuje!

MaLaCKÝ
HLaS
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KrížOvKa Pripravil: VOjtECH KúKOľ

rIaDKOvÁ INZErCIa

Čistota 
pol života

Veru, tak to naše staré mamy hovoria. 
A nie je žiadnych pochýb, že v tomto ľu
dovom porekadle je skrytý kus pravdy. Dá 
to zdravý sedliacky rozum aj nejeden 
z tých múdrych európskych výskumov, 
ktorým ľudia tak bezmedzne veria. Ako 
napríklad, že 50 % ľudí podvádza svojich 
partnerov. Nuž, drahí zamilovaní čítajúci, 
mám pre vás v tom prípade zlú správu. 
Pretože, ak ste verní práve vy, dávajte si 
na svojho miláčika dobrý pozor. Ale späť 
k čistote, o ktorej je reč. Každý sa snaží byť 
čistý a žiť v čistote – poctivo umývame 
dlážky svojich domov a okná, cez ktoré 
načúvame, čo je na susedovom balkóne 
nové. Nemenej poctivo utierame prach 
z televízorov, z ktorých hltáme pofidérne 
informácie a starostlivo vyberanými na
dávkami hromžíme na dlhé reklamy, kto
rými mediálne televízie krájajú inak kva
litné a veľmi poučné americké filmy. Po
učné najmä preto, že dnešné deti vám 
skôr povedia, ako efektívne zabiť troch 
nindžov jednou ranou, než keby vám ma
li povedať, kto napísal Babičku. Veľmi pro
spešné do života. Tiež dôkladne umýva
me riad, z ktorého jeme zdravé americké 
jedlá, a kuchárske knihy s poctivými bryn
dzovými haluškami pálime ako starovekí 
kresťania pohanské rukopisy. Inak pove
dané, náš život sa len hmýri čistotou. Ide
me do sprchy a po odchode z kúpeľne 
sme čistí. Dnešné moderné mydlá a šam
póny z vás bez problémov, okrem potu 
a špiny, zmyjú aj charakter. Výsledkom  
sú davy absolútne čistých ľudí. Ehm, po
vedal som ´čistých´? Ak otočíme kartu  
z dnešnej duševnej čistoty na čistotu pro
stredia, v ktorom žijeme, zaplačeme zno
va. A poriadne si pritom zamočíme tričká. 
Prečo nespraviť skládku odpadu aj niekde 
uprostred Tatier? A keď už, tak prečo len 
jednu? Poriadne to tam zaplňme obalmi 
z poctivých slovenských výrobkov a nato 
naše veľhory predajme, tak povedzme – 
Poľsku. Je to len kúsok, aspoň sa s tým 
moc nenaťahajú. Zbavíme sa ton odpa
du a ešte aj zarobíme. Peniažky, peniažky, 
vďaka vám robia ľudia z ľudí podrážky. 
Ale inak je svet, vážení čitatelia, celkom 
pekné miesto na život. Preto vás radšej 
nabádam k úprimným úsmevom než ku 
skutočne kvalitným mydlám...

MÁRiO lORENC
Náš najnovší prírastok v rodine a najmä 
miláčik Šani.          ANEtA VEsElsKÁ

MILÁČIKOvIa
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!

Chceš šancu? www.pracazdomova.eu
Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Predmetom zisťovania sú informácie 
o štruktúre podnikov, osôb podnikajú
cich v poľnohospodárstve a zamestna
ných v poľnohospodárstve, odpracova
né hodiny, druh hlavnej a vedľajšej čin
nosti, výmera obhospodarovanej pôdy, 
štruktúra pestovaných plodín a chova
ných hospodárskych zvierat, ekologické 
hospodárenie a podpora rozvoja vidie
ka. Po prvý raz budú zisťované aj metó
dy poľnohospodárskej výroby zamera
né  na  trvalo  udržateľný  rozvoj. V  tejto 
časti sú zaradené informácie o spôsobe 
obrábania pôdy, ochrane pôdy, vzhľade 
krajiny, pasení zvierat, ustajnení zvierat, 
hnojení,  zariadeniach  na  skladovanie  
a  spracovanie hnoja a zavlažovaní. Do 
zisťovania  budú  zaradené  všetky  poľ
nohospodárske  podniky  podnikajúce  
v oblasti  rastlinnej a živočíšnej výroby, 
bez ohľadu na  rozsah produkcie a do
mácnosti, ktoré dosiahnu aspoň  jednu 
zo  stanovených  minimálnych  praho
vých hodnôt. Údaje sa zisťujú za obdo
bie od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010. V Bra
tislavskom kraji je do zisťovania zarade

ných  1046  spravodajských  jednotiek, 
z toho je v okrese Malacky 152 zisťova
ných subjektov. Zber údajov sa začína  
v novembri 2010, pokračuje v decem
bri. V domácnostiach budú údaje zbie
rať sčítací komisári, ktorých na túto čin
nosť  vyškolia  zamestnanci  krajských 
pracovísk ŠÚ SR. Sčítací komisári sú po
vinní  preukázať  sa  poverením  na  uve
dené  zisťovanie.  Na  základe  zákona  
o  štátnej  štatistike  sú  viazaní  mlčanli
vosťou o všetkých zistených skutočnos
tiach. Poskytnuté individuálne údaje sú 
chránené,  nezverejňujú  sa  a  slúžia  vý
lučne  pre  potreby  Štatistického  úradu 
SR. Upozorňujeme obyvateľov, aby ne-
poskytovali údaje žiadnym osobám, 
ktoré sa nepreukážu Poverením pre 
sčítacieho komisára na vykonanie Poľ-
nohospodárskeho štrukturálneho zis-
ťovania 2010 a dokladom totožnosti. 
Bližšie  informácie môžete získať na  te
lefónnom čísle 02/69 250 339, 352.

MAGDAlÉNA ŠiPKOVÁ, 
riaditeľka Pracoviska 

Štatistického úradu sR v Bratislave

Nebojte sa štatistov
V rámci poľnohospodárskej štatistiky sa v Európskej únii vykonáva  
v 10-ročných intervaloch štrukturálny cenzus  fariem.  Rok 2010 je ro-
kom, kedy slovenská republika už druhýkrát organizuje zisťovanie ta-
kého rozsahu. 

Všetci traja predstavitelia spoločnou 
účasťou  demonštrovali,  že  výstavba 
nultého bratislavského obchvatu D4 a 
rýchlostnej komunikácie R7 sa z regio
nálneho charakteru stali celonárodnou 
prioritou. Je to aj z toho dôvodu, že kaž
dodenné dopravné zápchy na cestných 
privádzačoch do hlavného mesta sú už 
neúnosné a dojazdy do cieľových ob
lastí sa predlžujú aj o vyše hodinu. Pod
ľa  Figeľa  ide  o  najintenzívnejšiu  do
pravnú trasu na Slovensku. „Som rád, že 
sa D4 začleňuje do priorít štátu a župa 
bude pri jej realizácii nápomocná. Diaľ
nica priamo pomôže mnohým Bratislav
čanom, ale aj obyvateľom denne dochá
dzajúcim za prácou do hlavného mesta,“ 
povedal župan Frešo. Podľa neho je pri 
tomto projekte nevyhnutná spoluprá
ca štátu, župy a mesta. Len po tranzit
nom  Prístavnom  moste  prejde  denne 
okolo 100 000 vozidiel. Preto sa výstav
ba D4 stáva rozhodujúcou témou naj
bližších rokov. „Je to dielo finančne veľmi 

náročné, na úrovni dvoch miliárd eur. 
Prebiehajú už prípravné práce najmä v 
posúdení environmentálnych dopadov 
na životné prostredie. S výstavbou by sa 
malo začať v roku 2014. Severojužný 

diaľničný obchvat má projektové prepo
jenie aj na plánovanú výstavbu šiesteho 
mosta cez Dunaj,” dodal minister dopra
vy  Figeľ.  Potrebu  urýchleného  začatia 
výstavby D4 podčiarkol aj Frešo. „Prísľub 
o skorom začatí prác na nultom okruhu 
je dobrou správou pre vyše 600 000 oby
vateľov bratislavskej župy. Obrovské ko

lóny áut sa dnes tvoria zo všetkých sme
rov do Bratislavy, či už je to od Stupavy, 
Pezinka, Senca alebo Dunajskej Stredy. 
Tento diaľničný obchvat výrazným spô
sobom tieto problémy rieši.” Frešo ponú

kol aj pomoc pri  financovaní projektu 
cez eurofondy, o ktoré môžu regióny v 
rámci V4 požiadať.

Všetky úseky diaľnice D4 by mali byť 
dokončené do 6, resp. 8 rokov. Prvým z 
úsekov, ktorý  je už vo výstavbe,  je Zá
horská Bystrica – Devínska Nová Ves – 
križovatka Stupava.

výstavba nultého obchvatu (D4) 
sa stáva celonárodnou prioritou
Koncepciu rozvoja dopravnej siete v hlavnom meste sR a Bratislavskom samosprávnom kraji predstavili  
v polovici novembra minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ján Figeľ, predseda BsK Pavol Frešo  
a poslankyňa Národnej rady sR Magda Vášáryová.

 Predpokladané náklady na výstavbu diaľnice D4
  Ťah  Názov úseku    Dĺžka v km
  D4  št. hr. SR/RR–Jarovce  2,30
  D4  Jarovce–Ivanka sever  22,17
  D4  Ivanka sever–Záhorská Bystrica  16,78
  D4   Záhorská Bystrica–Devínska Nová Ves    

(križovatka Stupava juh) dobudovanie na 4pruh  3,02
  D4  Devínska Nová Ves–št. hr. SR/RR  3,57
 Ťah D4 celkom  47,84

Minister dopravy 
Ján Figeľ, brati-
slavský župan 
Pavol Frešo a po-
slankyňa NR SR 
Magda Vášáry-
ová spoločnou 
účasťou demonš-
trovali, že výstav-
ba nultého bra-
tislavského ob-
chvatu D4 a rých-
lostnej komuni-
kácie R7 sa z re-
gionálneho cha-
rakteru stali ce-
lonárodnou prio-
ritou.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

• Predám záhradu v záhradkárskej osa
de Líštiny  (smer Mokrý háj zo Skalice). 
Ovocné stromy, búdka na náradie, stud
ňa,  podpivničená  záhradkárska  chata 
(20  m²),  posedenie.  Veľkosť  pozemku: 
574 m². Cena: dohodou
Kontakt: 0914 12 86 33, 0904 03 68 78

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
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Občianske 
združenie 
MajMe 
srdce, 
ktorého 
členovia 
sa venujú 
starostlivosti 
a následnej 
adopcii 
psíkov aj 
v karanténnej 
stanici 
v Malackách, 
pripravili  
zaujímavý 
projekt. 

anna Halajová a roman 
Kocnár

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Matilda Barátová; Fran
tišek Stárek; Irenej Šulko; Er
vín Urban; Matilda Zámeč

níková; 85 – Vincent Lapin; 91 – Ce
cília Blažíčková; Štefánia Ftáčniková

POVEDALI SI ÁNO:

Bernard Lapčík, Vysoká pri 
Morave, *1945; Božena Ma-

tušovychová, Pernek, *1948; Mária 
Maxianová, Sekule, *1916; Ferdi-
nand Osuský, Stupava, *1935; Má-
ria Matkovičová, Moravský Svätý 
Ján, *1926; ján Šeba, Kuchyňa, 
*1948; emília Ftáčniková, Malacky, 
*1935; anna sirotová, Malacky, 
*1923; František Husár, Lakšárska 
Nová Ves, *1925; Viliam salay, Vyso
ká pri Morave, *1928; jozef Kura, 
Malacky, *1935; Lýdia Hrotková, 
Malacky, *1953; alžbeta slobodo-
vá, Malacky, *1908; Štefan Polák, 
Malacky, *1920; Karol Taraba, Ma
lacky, *1917; Milan Kuzmín, Gajary, 
*1944; Miloslav Šteflík, Veľké Levá
re, *1928

†

SpomienkY

poĎAkoVAnie

VÍTAME MEDZI NAMI:

Michal Kodaj, 27. 10.; Pe-
ter Šulek, 22. 10.  

pretancovali sa 
k víťazstvu

detský tanečný pár z TK GraNde MaLacKY František Beleš a silvia Havlí-
ková, sa 7.11. zúčastnili súťaže v spoločenských tancoch Tanečný Hodonín 
– Majstrovstvá juhomoravského kraja, kde obsadili vo svojej kategórii 
Hobby deTI I 1. miesto z 9 zúčastnených párov.

Ďakujeme všetkým príbuzným a zná
mym, ktorí odprevadili na poslednej 
rozlúčke nášho drahého Štefana Ma-
lého. Zároveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

24. 11. uplynie 30 ro
kov, čo ako 10roč
ný tragicky zahynul 
rOBKO OsLej. 
S láskou spomínajú 
rodičia a brat Ivan. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 

Života kniha aLIHO 
reIseNauera st. sa 
zavrela pred 6 rokmi 
18. 11. 2004.
Zápis v nej zlatým pís
mom hlása, že man
žel, otec a opapa čest

ne život žil. V pamäti našej žiari pa
miatka jeho stále živá. Aj trýzeň 
smútku do nádejí prekvitá. Ty žiješ 
v nás.
Manželka Mária a synovia Ali a Robo 
s rodinami.

S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu cho
díme, pri plamien
koch sviečok sa za Te
ba modlíme. Život Ti 
nedoprial s nami dlh
šie byť, ale v našich 

srdciach budeš stále žiť. 
18. 11. sme si pripomenuli nedoži
tých 64 rokov ZITKY MarKOVej. 
S láskou spomínajú manžel, syn 
a dcéra s rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Alžbeta Slobodová oslávila v apríli 102 rokov.

Zomrela najstaršia 
malačianka

Malacky prišli 9. 11. o svoju najstaršiu obyvateľku. Bola ňou Alžbeta Slobodová, 
ktorá sa 18. 4. dožila životného jubilea 102 rokov. Pani Slobodová sa pritom už v ro
ku 2006 pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste stala 
držiteľkou Zlatého Pálfiho srdca, ktoré jej bolo udelené ako najstaršej obyvateľke. 
Posledná rozlúčka sa konala 12. 11. na starom cintoríne.       -mh-; foto: -raj-

Za ich úspechom stojí obetavá a tr
pezlivá práca trénerského páru Gabriely 
a Jozefa Csizmaziovcov, ktorí sa deťom, 
ale aj dospelým v Malackách venujú od 
roku 2003. Na tanečných súťažiach na 
Slovensku, v Českej republike i v Ra
kúsku sa pravidelne zúčastňujú aj ďalšie 
tanečné páry – Ľubka Csizmaziová a Ján 
Kunštek, Pavlína Mikulová a Patrik Ma
tejov, Nikola Vašíčková a Martin Kun
štek, Viki Jurkáčková a Jakub Červeň, 
Renata a Pavol Demjaničovci a, samo
zrejme, trénerský pár Csizmaziovcov –  
či už ako hobby páry alebo sú registro
vaní v príslušnej vekovej a výkonnost
nej kategórii v SZTŠ. Zásluhou trénerky 
funguje aj veľmi kvalitná a aktuálna we
bová stránka klubu www.tkgrande-
malacky.sk, z ktorej sa môžeme dozve

dieť, čo nové sa deje v tanečnom športe 
nielen v našom klube, ale aj v kluboch 
na Slovensku alebo v susedných kraji
nách. Ak vás tanec zaujíma, alebo by ste 
sa chceli naučiť aspoň základné kroky  
v štandardných (waltz, tango, valčík, 
quickstep...) alebo latinskoamerických 
(samba, chacha, rumba, jive...) tancoch, 
príďte sa k nám pozrieť v rámci kurzov 
pre začiatočníkov, alebo priveďte svoje 
deti na tanečné tréningy. Termíny jed
notlivých hodín nájdete na našej web
stránke. O tom, že ide o kvalitnú výuč
bu, svedčí nominácia SZTŠ, aby náš tré
nerský pár Gabika a Jozef Csizmaziovci 
reprezentovali Slovensko na World 
Championship SeniorI LAT 4.12. do Sa
lou (Španielsko). 

Členovia TK Grande Malacky

„Ide o kalendár na rok 2011, ktorý  
bude ponúkaný ako protihodnota za fi
nančný dar. Najnižšia suma je pritom  
8 €. Tento projekt sme chystali celý rok  
a výťažok z neho pôjde na záchranu 
opustených psíkov,“ prezradila predsed
níčka OZ Magdaléna Fülöpová. Hlavnou 
myšlienkou kalendára s názvom Zaslú-
žený život je fakt, že každé zviera má 
nárok na šťastný život. Bez ohľadu na to, 

ako vyzerá, ako je staré alebo je hendi
kepované. Práve psíky, ktoré sa ocitli 
z  rôznych dôvodov na ulici,  sú hviezda
mi kalendára. Ten si za 8 € (+2 € poštov
né) môžete na dobierku objednať na ad
rese ozkalendar@gmail.com. Viac o vi
sacom 13stranovom kalendári vo for
máte A4 aj o činnosti OZ Majme srdce 
sa dozviete na www.majmesrdce.sk. 

-sisa-; foto: -otano-

Z nechcených 
sú hviezdy

Aj psíky z malackej karanténnej stanice dokázali, že vedia byť 
fotogenické.

V románe Nádej strate-
ných duší slovenskej spiso
vateľky slávky Koleničovej 
spojí havária osudy dvoch 
rodín zvláštnym spôsobom, 
pričom autorka rozuzľuje ta
jomstvá, ktoré mali byť po
chované. 

Román Oltár bohyne  
víťazstva získava Mária 
Malá z Malaciek. Žiada
me výherkyňu, aby sa  
do 24. januára ohlásila 
v redakcii na Radlinské
ho ulici 2751/1, 3. p., čís
lo dverí 407.

Ak chcete súťažiť o knihu Nádej 
stratených duší, pošlite do 13. decem-
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

od 18. 10. do 15. 11. 2010
SpoločenSká kronikA

Môj milý vnuk dOMINIK, všetko naj
lepšie k Tvojim krásnym 18. narode
ninám, pevné zdravie, veľa šťastia,  
lásky a nezabudni, že 
Ťa máme všetci veľ
mi radi, užívaj si život 
v plnom rozkvete. 
Všetko najlepšie Ti 
prajú babka, Mária, 
mamička Danka, 
krstná Ľubka s rodinou z veľkej diaľ
ky, dedko Karol z nebíčka a ostatní 
blízki. Lukáš a Markus Ti posielajú pu
su a vrelé objatie.

ŠTeFáNIa a rudOLF FajTáKOVcI  
Nech Vám 50. výročie sobáša – tento 
veľký deň – vždy zostane v pamäti, 
nech tento vinš k Vašim ušiam bez 
prekážok priletí. Pevné zdravie, veľa 
lásky prajeme Vám zo srdca, nech je 
Vaša láska stále prinajmenšom horú
ca. Všetko najlepšie k 50. výročiu so
báša prajú netere s rodinami.

6. 11. sa dožil význam
ného životného jubi
lea 70 rokov ĽudO-
VíT OsLej.  
Do ďalších rokov mu 
prajú pevné zdravie, 
veľa šťastia v kruhu 
svojej rodiny, ako aj v spoločnosti 
priateľov a známych manželka, syn 
Ivan s manželkou a vnuci Ivko a Do
minik. Ži dlho medzi nami, lebo kým 
Teba máme, nie sme sami.

VILIaMOVI WOLFsBerGerOVI 
všetko najlepšie k 70. 
narodeninám, veľa 
lásky a pevné zdravie 
zo srdca želajú dcéra 
Lýdia s manželom, 
syn Miroslav s man
želkou, vnúčatá Mar
tinka, Mirka, Peťka, Jarko s manžel
kou a pravnúčik Danko.

BlAHoŽeláme

Šťastný si, ak si takého druha vybrať 
vieš, s ktorým aj šedinami obelený  
až do samej staroby dožiješ. 
Krásnych 60 rokov spoločne nesú 
manželský chomút eMíLIa a jOZeF 
PeTráŠOVcI. 
Diamantovým leskom ozdobenému 
jubileu blahoželajú deti Alena, Milan, 
Jozef, zať, nevesty a vnúčatá s rodi
nami. Pravnúčatá za všetkých bozká
vajú a vyslovujú veľké ĎAKUJEME.

Malackí tanečníci žnú jeden úspech za druhým. 

čÍTAJTe A VYHrAJTe

kUpÓn

19
kníhkupectvo 
ĽUBiCA



Trasa mala v závislosti od 
kategórie dĺžku od 100 do 
1000 m. 

V sobotu 13. novem-
bra sa uskutočnil 27. 
ročník Malackej X, 
ktorej organizáto-
rom je Komisia škol-
stva a sociálnych ve-
cí pri MsZ Malacky. 
Malacká X patrí me-
dzi tradičné športo-
vé podujatie v na-
šom meste, pričom 
je zaradená do be-
žeckej súťaže Grand 
prix Záhoria a tak-
tiež do súťaže Mo-
ravsko-slovenského 
bežeckého pohára. 

Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. Ingrid Šrámková, redaktorka Mgr. Simona Šípová, jazyková úprava Mgr. Eva Žilavá •  Redakčná uzávierka podľa harmonogramu na www.malackyhlas.sk •  Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpra
vu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: max 15, s. r. o., Bratislava • Tlač: Versus, a. s., Bratislava •  Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk •  Registrácia: OÚ v Malackách, EV 3278/09 

ŠPORT • INZERCIA

Zdravie, ktoré 
si zaslúžite
Každému z nás určite najviac záleží na vlastnom zdraví a na zdraví našich 
najbližších. Ak patríte medzi tých, pre ktorých je zdravie najväčšia 
hodnota, pripravili sme pre vás v Nemocnici v Malackách špeciálnu 
akciu – 20% zľavu* na služby individuálnej starostlivosť o celú rodinu 
– v podobe Karty zdravia.

Karta zdravia je určená pre všetkých, 
ktorí chcú sebe a svojej rodine dopriať 
zdravie na úrovni za dostupných a vý
hodných podmienok.

Pre vás a vašu rodinu sú pripravené 
kvalitné služby v príjemnom prostredí, 
konzultácie s lekárom prostredníctvom 
telefónu, ako aj prednostné vyšetrenia 
do všetkých odborných ambulancií. Vďa
ka Karte zdravia budete mať aj vy nárok 
na návštevu lekára bez dlhého čakania či 
stresu.

Služba Karta zdravia je ideálnym rieše
ním, ak chcete sebe a svojim blízkym za
bezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 
Každý z vás si môže vybrať z troch typov 
kariet:

Hodnota 
kreditu

Cena 
so zľavou 20 %

Karta zdravia 100 100 € 80 €
Karta zdravia 300 300 € 240 €
Karta zdravia 300 500 € 400 €

Naša Karta zdravia vám zaručí individuál
ny prístup a zabezpečí množstvo výhod.

Postup je jednoduchý. Stačí, ak
budete kontaktovať Asistenta pre
VIP zdravotnú starostlivosť

telefonicky na číslach:
034/ 28 29 282
0918 803 120,
emailom na adrese:
vipzdravie@nemocnicna.sk,
osobne na centrálnom pulte.

S našim asistentom môžete konzultovať 
svoje potreby a odpovie vám aj na všet
ky otázky spojene s Kartou zdravia. Zá
roveň sa postará o celý postup vydania 
Karty zdravia podľa vášho výberu.

Ak hľadáte dostupnú, no zároveň kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť, potom je práve 
pre vás určená naša služba Karta zdravia.

Ako sa stať držiteľom Karty zdravia?

Stanete sa tak VIP klientom Nemocnice 
v Malackách a dostanete k dispozícii balík 
kvalitných služieb, pripravený tak, aby ob
siahol celú škálu zdravotnej starostlivosti 
– od prevencie, starostlivosti praktického 
lekára, cez odborné vyšetrenia, diagnos
tiku, až po liečbu, a v prípade potreby aj 
hospitalizáciu na vami zvolenej úrovni. 
Po celú dobu návštevy nemocnice vás 
bude sprevádzať asistent VIP zdravotnej 
starostlivosti, ktorý vám vašu návštevu 
naplánuje podľa vašich požiadaviek.

Karta zdravia vás oprávňuje využívať tie
to služby:

prednostne vyšetrenia vo všetkých 
odborných ambulanciách do max. 10 
pracovných dní,
absolvovanie preventívnej prehliadky 
podľa vášho výberu,
konzultácie s praktickým lekárom (te
lefonicky, emailom a osobne),
flexibilné termíny na zákroky v rámci 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
využívanie relaxačných služieb fyziat
rickorehabilitačneho oddelenia.

Sme tu pre váS a vašich blíZKych

Zakúpením Karty zdravia získate kredit 
v rovnakej hodnote na širokú škálu slu
žieb a zdravotníckych výkonov. Pri využití 
konkrétnej služby sa vám jej cena odpo
číta z kreditu, čo znamená, že kredit sa 
vám zníži len v prípade, keď službu reálne 
využijete.

Veľkou výhodou je skutočnosť, že karta je 
prenosná. Môžete ju teda využívať pria
mo vy, ale aj vaše deti, rodičia či starí ro
dičia. Navyše, platnosť Karty zdravia nie 
je časovo obmedzená, nemusíte sa tak 
báť, že predplatený kredit v stanovenom 
termíne nevyčerpáte.

Pokiaľ svoj kredit na Karte zdravia vyčer
páte, môžete si ho automaticky doplniť 
na registračnom pulte vo vstupnej hale 
polikliniky, pričom pri každom nabití Kar
ty zdravia o viac ako 100 € získate 10%
zľavu.

viac informácií:
asistent vip zdravotnej starostlivosti

tel.: 034/28 29 282
mobil: 0918 80 31 20
www.nemocnicna.sk

vipzdravie@nemocnicna.sk

*zľava 20 % platí do 31. 12. 2010

Preukážte sa týmto kupónom 
na informačnom pulte 

v Nemocničnej a. s. 
a získajte zľavu 20 % na nákup 

akejkoľvek karty zdravia. 

K u p ó n  —  2 0 %  z ľ ava
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 −20 % 

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Historický úspech pre región 
Bratislava a Záhorie dosiahol 
v Kysuckom Novom Meste  
na Slovenskom pohári 2010 
v mariáši Milan Sloboda. Vy
hral všetkých šesť kôl s plným 
bodovým ziskom a suverénne 
vyhral 17. ročník tohto turna
ja. Nechal za sebou 267 naj
lepších profesionálnych hrá
čov mariáša z celého Sloven
ka. Pekné umiestnenie dosia
hol ďalší Malačan Ferdinand 
Baláž, keď po kvalifikovaní sa 
do šiesteho kola skončil celko
vo na 26. mieste.                -mar-

Preteky zorganizovali BSK a Domov 
sociálnych služieb prof. Karola Matulaya 
v Bratislave a zúčastnilo sa ich aj šesť 
plavcov zo ZPMP Svitanie, ktorí trénujú 
pod vedením Karola Hlavenku. Súťažilo 
sa v disciplínach prsia (25, 50 a 100 m 
muži a ženy), kraul (25, 50 a 100 m muži 
a ženy) a tiež 4x25 m zmiešaná štafeta. 
Plavci zo Svitania dosiahli aj tento rok 
pekné úspechy, o čom svedčí aj víťaz
stvo P. Junga na 50 m voľný spôsob (VS) 
a druhé miesto P. Harčaríka na polovič

nej trati. Dve medaily získal K. Hlavenka 
– striebornú na 50 metrov prsia a bron
zovú na prsiarskej stovke. Bronzové me
daily si odniesli aj D. Novák na 50 m VS 
a A. Mravík na 50 m prsia. Druhý meno
vaný bol navyše členom striebornej šta
fety s tímom Kampino Bratislava. Šesticu 
pretekárov uzatvára Ľ. Janči, ktorý po  
prvýkrát na pretekoch súťažil v disciplí
ne 50 m VS. Podujatie prišla podporiť aj 
Magda Vášáryová. 

-raj-; foto: Anna Trnková

Zľava: A. Mravík, K. Hlavenka, Ľ. Janči, P. Jung, D. Novák, K. Hlavenka (tréner) a P. 
Harčarík.

ZPMP Svitanie 
na pretekoch 

V pondelok 5. novembra sa v areáli bazénu UK FTVŠ v Bratislave konal  
2. ročník regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti pre 
ľudí s mentálnym postihnutím.

Tento rok sa pretekov zúčastnilo 197 
bežcov nielen zo Slovenska, ale aj 
z Čiech, Poľska (partnerské mesto Žnin) 
a Maďarska (partnerské mesto Alber
tirša). Tí sa okrem úspešného zvládnu
tia 10kilometrovej trate pokúšali pre
konať jej rekord z roku 2004, ktorého 
držiteľom je M. Fedák z STU Bratislava 
časom 30 minút 56 sekúnd. To sa na
priek výbornému počasiu nepodarilo. 

Najrýchlejší čas tohtoročnej Malac

kej X (33:35 min) zabehol M. Gutman 
z MAC Rača. 

Ženám časom 41:05 min kraľovala 
K. Pokorná z klubu Slávia STU Bratisla
va. S

účasťou Malackej X bola už po piaty 
raz bežecká súťaž Malacký kilometer, 
určená deťom predškolského a žiakom 
ZŠ, ktorej spoluorganizátorom je CVČ 
Malacky a Atletický klub AC Malacky.

-raj-; foto: ????????

rekordná účasť
na Malackej X
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