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Etický 
kódex 
novinára

Malacké médiá sa pridali k Etic
kému kódexu Slovenského syn
dikátu novinárov (SSN), ktorý 
táto inštitúcia prijala na svojom 
novembrovom deviatom sne
me. Doteraz k nemu pristúpilo 
deväť inštitúcií.

Okrem redakcie Malackého hlasu 
a redakcie eM TV aj Denník SME, 
denník Pravda, Petit Press pre den
ník SME, Slovenský rozhlas, televízia 
Markíza, LOToS – spolok lokálnych 
televíznych staníc Slovenska so síd
lom v Martine, Slovenský výbor Me
dzinárodného tlačového inštitútu 
IPI Slovensko a člen Tlačovej rady  
SR profesor PhDr. ThDr. A. Akimjak, 
PhD. So zreteľom na túto skutočnosť 
Predstavenstvo SSN 2. 2. rozhodlo 
zmeniť názov na výstižnejší – Etický 
kódex novinára.        red 

Nová ulica určená na výstavbu rodinných domov vznikla 
v lokalite pri bývalom mlyne a podľa toho sa mala aj volať –  

Pri mlyne. Schvaľovanie jej názvu poslancami MsZ však 
vyvolalo kurióznu situáciu. Niektorí poslanci namietali 

možnosť zvukovej zámeny na základe podobnosti s ulicou 
Pri Maline. Napokon sa hlasovalo o návrhoch – 

Pri vodnom mlyne, Pri starom mlyne, v hre bola 
i Priečna ulica, no napokon zvíťazil návrh 

poslanca Jozefa Halcina Mlynská ulica.   
-tabu-, foto: -sisa-

Máme novú
ulicu – 

Mlynskú

V kaštieli 
konečne 
podlaha

Verejné obstarávanie na do
dávateľa stavby v projekte Zá
horie, Malacky – odkanalizova
nie bolo Úradom pre verejné 
obstarávanie zrušené a celý 
proces sa začal odznova. Mes
to v súčasnosti vyberá odbor
nú firmu na zabezpečenie zá
kazky na dodávateľa stavby 
v projekte odkanalizovania. 

Čo sa vlastne stalo
Verejné obstarávanie na výber 

dodávateľa stavby projektu odkana

lizovania sa konalo na základe man
dátnej zmluvy prostredníctvom fir
my PPLA, s. r. o., zastúpenej Ing.  
V. Mihálovou. Išlo o náročné spraco
vanie a vyhodnotenie dodávateľa 
nadlimitnej zákazky postupom už
šej súťaže. Jeden z uchádzačov, kto
rý do užšej súťaže nepostúpil, však 
podal námietku a žiadal spätné za
radenie medzi vybraných záujem
cov. Úrad verejného obstarávania 
nerozhodol iba v predmetnej veci 
námietky, ale žiadal doplnenie do
kumentácie a celú súťaž zrušil. 

„V súčasnosti sú už nové súťažné 
podklady odstúpené na Minister
stvo ŽP SR a záleží nám na tom, aby 
sa chyby nezopakovali. Preto sme 
ukončili spoluprácu s predchádza
júcou firmou PPLA, s. r. o., ktorej od
mena na základe mandátnej zmluvy 
nebola vyplatená, lebo výber nebol 
úspešne ukončený,“ povedal primá
tor mesta J. Ondrejka.

Je kanalizácia ohrozená?
Realizácia projektu je napláno

vaná na 24 mesiacov. Podľa zmluvy 

s Ministerstvom životného prostre
dia o poskytnutí nenávratného fi
nančného príspevku musí byť reali
zácia ukončená najneskôr do 39 me
siacov. Podľa primátora nie je dôvod 
na paniku: „Nový začiatok súťaže sí
ce predstavuje omeškanie, ale celý 
projekt nepovažujem za ohrozený. 
Teraz nám zostáva 15 mesiacov na 
verejné obstarávanie. Termín ukon
čenia projektu je určený na október 
2012, no môže sa o 18 mesiacov 
predĺžiť.“ 

TATIANA BÚBELOVÁ

Odkanalizovanie sa na jar nezačne

Dlho trvalo, kým podlaha v zrekonštru
ovanej časti kaštieľa vyschla natoľko, 
aby dovolila položenie kvalitných du
bových parkiet. S prácami sa začalo 
ešte v januári.  Proces prác pokračuje 
ich brúsením, tmelením, opätovným 
prebrúsením a nanášaním viacerých 
vrstiev laku – základného a dvoch 
vrstiev špeciálneho. Zatiaľ sú priestory 
kaštieľa pre verejnosť neprístupné.
  tabu; foto: otano

Čo je život
Niekedy závidím svojim rodičom 

a celej generácii starších ich pohľad 
na svet. Veci berú tak, ako idú, nepo
zastavujú sa priveľmi nad tým, čo ne
môžu zmeniť a vedia sa tešiť zo života 
so všetkým, čo prináša. Majú okolo 
seba povytvárané vzťahy, pomáhajú 
svojim deťom, vnúčatám a riešia otáz
ky, na ktoré často my nemáme čas. 
„Kedy sa zejdeme, s kým si posedzíme, 
de si zatancujeme či poposúcháme 
pjeknú dechovku a prelejeme dole 
krkem aj pohár dobrého vínečka – šak 
sme enem ludé.“ To všetko však až po
tom, keď máme doma navarené, „ufú
knuté“, v záhrade ako v obývačke 
a s dobrým pocitom, že okolo je všet
ko tiptop. A prečo nie? Je radosť po
zerať sa na iných, ktorí sa tešia zo ži
vota. Už s prvými lúčmi mnohí na
kupujú semienka a tešia sa na prvé 
jarné práce. Je otázkou pohľadu, či 
ich čaká robota, alebo radosť. Kde je 
ten skutočný život? Tam, kde je pozi
tívny prístup a dobré vzťahy? Alebo 
azda tam, kde striehnu len povinnos
ti, príkazy, paragrafy a večné frflanie? 
V jednoduchosti je krása – niekedy 
málo stačí pre pocit šťastia. Buďme 
na seba milší – aspoň na Valentína!

TATIANA BÚBELOVÁ  

Žiadali ste v minulom roku mesto o pridelenie nájomného bytu 
alebo ste možnosť zmeškali? Máte teraz novú šancu, žiadosti o bý
vanie na ulici Pri Maline budú posudzované opätovne. Tie spolu 
s potrebnými dokladmi a vyplneným dotazníkom môžete posielať 
na adresu mestského úradu do 23. 2. Viac sa dočítate na strane 5. 

Téma bytov opäť živá

Nech žije
1. máj!

Mesto už začalo s prípravami 
na tradičné kultúrnojarmočné 
podujatie Prvomájové Malac
ky, ktoré sa uskutoční aj tento 
rok v prostredí národnej kul
túrnej pamiatky Zámockého 
parku. 
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Nadácia Pro Malacky funguje 
už od roku 2005 ako nezisková 
organizácia, ktorej cieľom je 
podpora kultúrnych, športo
vých a spoločenskozáujmo
vých aktivít občanov mesta Ma
lacky, cestovného ruchu a cez
hraničnej spolupráce.

Korene nadácie Pro Malacky sia
hajú šesť rokov hlboko, s prvotnou 
myšlienkou na vytvorenie prišiel jej 
súčasný predseda a tiež primátor 
mesta Jozef Ondrejka v kolektívnej 
snahe nájsť externú formu zdrojov 
na podporu tretieho sektora, preto
že rozpočtové možnosti mesta na 
dotácie týmto organizáciám neboli 
trvalo postačujúce. Na základe požia
daviek na podporu ďalších oblastí sa 
v roku 2009 nadačné dotovanie roz
šírilo aj na ochranu a zlepšovanie ži
votného prostredia a na podporu 
a rozvoj aktivít zdravotne postihnu
tých občanov. Granty, ktoré nadácia 
poskytuje schvaľuje správna rada, 
ktorá tiež určuje podmienky poskyt
nutia a okruh možných žiadateľov 
o dotácie.

Otázka zdrojov
Jednotlivých grantových kôl sa 

môže zúčastniť každý občan či práv
nická osoba, ktorá nebola založená 
za účelom podnikania a má trvalé 
sídlo v meste. Na otázku, ktorý pro
jekt, podporený nadáciou Pro Ma
lacky hodnotí najvýznamnejšie, od
povedal správca nadácie Dušan Vav
rinec nejednoznačne. „Myslím si, že 
sa nedá jednoznačne vyjadriť, ktorá 
aktivita bola najprospešnejšia, pre
tože vždy je to o subjektívnom ná
zore. Všetky boli pre nás dôležité 
a nedá sa povedať, ktorá bola naj
menšia či, naopak, najväčšia.“ Tiež 
dodal, že „správna rada sa snažila 
k žiadostiam o granty pristupovať 

tak, aby podporila najmä projekty, 
ktoré boli v danom období hodno
tené ako najžiadanejšie či najdôle
žitejšie“. Aktuálna maximálna výška 
grantu je 2000 €, správca nadácie 
však v budúcnosti nevylučuje možné 
zvýšenie. D. Vavrinec uzatvára: „Vždy 
je to otázka toho, s čím nadácia Pro 
Malacky disponuje. Ak bude mať 

v budúcnosti dostatok zdrojov a šted
rých darcov, môžeme predpokladať 
prípadné posunutie možnej výšky 
grantu smerom nahor.“ 

Málo rokov – mnoho projektov
Každý občan mesta (či právnická 

osoba) má však možnosť podporiť 
nadáciu Pro Malacky tak sponzor
ským darom, ako aj svojimi dvomi 
percentami z dane, ktoré môže po
skytnúť v prospech ľubovoľnej orga
nizácie podľa § 50 ods. 4 zák. č. 595/ 
2009 Z. z. Viac o šanci na poukázanie 
dvoch percent, ako i ďalšie informá
cie ohľadom nadácie Pro Malacky 
nájdete na stránke mesta, sekcia Ob
čan – Mestské organizácie a spoloč

nosti – Nadácie. V súčasnosti má na
dácia na konte vyše 60 úspešných 
grantov, ktoré poslúžili na rozvoj či 
uskutočnenie mnohých projektov, 
ako sú napríklad dva ročníky populár
neho Divadla na hambálku, TŠ Salta
trix, tenisový klub TJ Strojár Malacky, 
ZO Jednoty dôchodcov v Malackách, 
modernizácia priestorov Gymnázia 
sv. F. Assiského, folklórny súbor Ma
cejko, Malacky International Schools 
Debating Tournament  (Medziná
rodná školská súťaž v debatovaní), 
Združenie zdravotne postihnutých 
Viktória či na mimoriadne výdaje, 
akým bola aj napríklad rekonštrukcia 
rozvodov školskej jedálne v ZŠ Dr.  
J. Dérera alebo revitalizácia školskej 
jedálne v ZŠ Mansvéta Olšovského.

Zmysluplné využitie
D. Vavrinec poďakoval všetkým, 

ktorí doteraz prispeli svojimi per
centami z daní fyzických a právnic
kých osôb na účely podpory okru
hov, ktorými sa nadácia Pro Malacky 
zaoberá, i tým, ktorí prispejú v tomto 
roku. Tiež dodáva, že ich spolu s ďal
šími darmi, ktoré nadácia v budúc
nosti obdrží, využijú zmysluplne 
a len v prospech občanov a mesta 
Malacky.     MÁRIO LORENC

Mesto Malacky prijme 
do pracovného pomeru 
na zástup počas rodičovskej dovolenky 
zamestnanca na pracovnú pozíciu:

REDAKTOR MESTSKÝCH MÉDIÍ
Podmienky prijatia:
• ukončené alebo práve prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie dru

hého stupňa so zameraním na žurnalistiku alebo masmediálnu komu
nikáciu • výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky • občianska 
bezúhonnosť.

Výhodou sú:
• prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne • prax v mediálnej 

oblasti, doložená kópiami podpísaných uverejnených článkov • ovláda
nie minimálne jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni • 
komunikatívnosť • skúšky ECDL • vodičský preukaz skupiny B.

Nástup: 1. 3. 2011
Žiadosti s profesijným životopisom, dokladom o dosiahnutom vzde

laní a písomným súhlasom uchádzača so spracúvaním osobných údajov 
na účely obsadenia pracovnej pozície zasielajte na adresu:

Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, sekretariát úradu, 
Radlinského 2751/1, �01 01 Malacky v termíne do 17. 2.
Bližšie informácie: tel. č. 034/7�6 61 23, email: media@malacky.sk

Na základe nariadenia vlády SR  
sa sčítanie vykoná v čase 13. 5. do  
6. 6. Rozhodujúcim okamihom sčí
tania je polnoc z piatka 20. 5. na so
botu 21. 5., ku ktorému sa zisťujú 
údaje uvedené na sčítacích  tlači
vách. Pri sčítaní si obyvateľ po prvý 
raz v histórii bude môcť vybrať, či  
sčítacie tlačivá vyplní  
v listinnej podobe alebo 
v elektronickej forme.  
Sčítať sa elektronicky 
umožní tzv. identifikátor. 
Pôjde o bezvýznamové, 
náhodne vygenerované 
číslo, ktoré každej osobe doručí sčí
tací komisár spolu s overovacím hes
lom. Elektronické sčítanie bude mož
né len s použitím tohto jedinečného 
identifikátora a overovacieho hesla. 
Každá osoba bude mať k dispozícii 
len jeden identifikátor, s ktorým sa 
bude môcť právoplatne sčítať iba 
raz. Sčítanie vykonajú sčítací komi
sári. Ich výber a výkon činnosti za
bezpečia obce. Sčítacím komisárom 
môže byť občan SR starší ako 18 ro
kov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý 

na právne úkony. Počas výkonu čin
nosti sa bude preukazovať osobit
ným poverením, ktoré mu vydá pri
mátor. 

Základom je tlačivo
Úlohou odborne vyškolených sčí

tacích komisárov bude navštíviť 
všetky domácnosti v pri
delenom sčítacom ob
vode, požiadať ich o vy
plnenie sčítacích tlačív, 
po ich vyplnení ich po
zbierať a urobiť predpí
sané sumarizácie za svoj 

sčítací obvod. 
Sčítacími tlačivami 
sú formuláre: 
A. Údaje o obyvateľovi,
B. Údaje o byte, 
C. Údaje o dome. 

Každá domácnosť bude požia
daná o vyplnenie tlačív. Údaje sa 
budú zisťovať osvedčenou metódou 
samosčítania, keď obyvatelia sami 
vypĺňajú sčítacie tlačivá, čo zabez
pečí objektivitu zistených údajov, 

urýchli činnosti s ich zisťovaním a 
uľahčí prácu sčítacích komisárov. 
Toto sčítanie poskytne nielen aktuál
ne údaje o počte obyvateľov žijúcich 
na území republiky, ale aj o ich de
mografickej, kultúrnej, vzdelanost
nej, sociálnej a ekonomickej štruk
túre. Štatistické údaje získané zo sčí
tania obyvateľov, domov a bytov sú 
užitočné pre štátnu správu i samo
správu, ako aj pre súkromnú sféru. 

V Európe naraz
Pre obec je osobitne dôležité, 

aby vedela čo najpresnejšie preuká
zať počet obyvateľov na svojom úze
mí. Tento údaj ovplyvňuje výšku fi
nančných prostriedkov, ktoré plynú 
do obecných rozpočtov vo forme 
podielovej dane (daň z príjmu fyzic
kých osôb). Obec tieto peniaze vyna
kladá na financovanie služieb oby
vateľom a na verejnoprospešné pro
jekty, medzi ktoré patrí napríklad 
doprava, sociálne služby, opatrova
teľské služby, kultúrny rozvoj, výstav
ba bytov, oprava a údržba budov vo 
vlastníctve obcí a podobne. V roku 
2011 sa sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov po prvý raz uskutoční vo 
všetkých členských štátoch Európ
skej únie naraz pri využití rovnakých, 
respektíve porovnateľných definícií 
zisťovaných údajov. Toto sčítanie 
bude zároveň súčasťou celosveto
vého programu, ktorý koordinuje 
Organizácia Spojených národov.

J. RAJNOVÁ, zdroj: ŠÚ SR

Kaštieľ má kapacitu 250 lôžok, 
ktoré obývajú aj občania Malaciek. 
„V decembri sme mikulášske balíčky 
odovzdávali deviatim Malačanom, 
žijúcim v stupavskom kaštieli,“ pove
dala Monika Czeilingerová z klient
skeho centra mestského úradu. Na 
to, či sa v budúcnosti bude využíva
né zariadenie skutočne rušiť, sme sa 
informovali priamo u zriaďovateľa, 
ktorým je Bratislavský samosprávny 
kraj. „BSK nič také neplánuje. V Kon
cepcii rozvoja sociálnych služieb  
v kompetencii BSK sme navrhovali 
hľadať riešenia formou vhodnejších 
priestorov na poskytovanie sociál
nych služieb týmto zariadením, pri
čom táto služba by bola poskytova
ná v menších jednotkách (to zname
ná, nie 250 klientov v jednej veľkej 
budove, ale napríklad niekoľko men
ších budov s nižším počtom klien
tov), ale nie rušenie sociálnej služby. 
Fakticky to znamená presťahovať 
toto zariadenie spolu s klientmi do 
priestorov, ktoré budú svojím 
priestorovým usporiadaním vhod
nejšie, bezbariérové a ekonomicky 
menej nákladné,“ vysvetlila Iveta 
Tyšlerová, hovorkyňa BSK.

Domov áno, ale inde
Zámer opustiť historickú budo

vu kaštieľa však napriek všetkému 
prekvapuje, keďže budova bola 
z financií BSK len nedávno zrekon
štruovaná. „Kraj realizoval v kultúr
nej pamiatke v Stupave – v kaštieli 
minulý rok opravu rozvodov vody, 
kanalizácie a fasády. Celkové ná
klady boli 164 198,81 €  s DPH (tak

mer 5 miliónov korún, pozn. red.). 
Na komplexnú rekonštrukciu kaštie
ľa nebol v rozpočte kraja alokovaný 
primeraný objem finančných  pro
striedkov. V tomto roku sa plánuje  
z rozpočtu BSK financovať oprava 
oplotenia areálu kaštieľa,“ približuje 
hovorkyňa. Vyzerá to teda tak, že 
čiastočne vynovená budova, ktorej 
oprava stála nemalé peniaze, bude 
predaná. V koho rukách zámoček 
skončí a aké bude jeho budúce vy
užitie, závisí od vôle zastupiteľstva 
BSK.

Zmena príde postupne
I. Tyšlerová vymenúva tiež fakty, 

ktoré zámer BSK podporujú. „Kaštieľ 
je kultúrnou pamiatkou, ktorá vy
žaduje neustálu starostlivosť a ná
ročnú finančnú údržbu, má vysoké 
stropy, je náročná na vykurovanie,  
v oddeleniach sú úzke tmavé chod
by bez svetla, zle riešené schodis
ká, výťahy a podobne. 

Okrem hospodárnosti je dôleži
tým aspektom humanizácia a mo
dernizácia sociálnych služieb, ktoré 
sú v súlade s národnými prioritami 
rozvoja sociálnych služieb, ktoré bo
li definované Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a sú 
podporené zákonom o sociálnych 
službách, ako aj medzinárodnými 
dokumentmi.“ Zmena by však niko
ho nemala prekvapiť nepriprave
ného, keďže k nej určite nepríde 
v tomto roku. Príprava vhodných 
priestorov je dlhodobá záležitosť.

SIMONA ŠÍPOVÁ 
foto: http://ddstupava.eu.sk/

S kým vyviezť žumpu
Mesto Malacky, oddelenie územného rozvoja a životného prostredia 
oznamuje občanom mesta v neodkanalizovanej časti, že boli uzatvo
rené zmluvy na vývoz obsahu žúmp na ČOV Malacky s 50 %ným prí
spevkom mesta na rok 2011 s týmito firmami:

Miloš Taraba, Písniky 764/9, Malacky, tel. č. 0903 41 42 34, 0948 47 46 64, 
cena za vývoz 8 m3 cisterny je 15,50 €, Agrotrans Kostolište, s. r. o., tel. 
034/773 40 08, 0905 48 04 23, cena za vývoz 8,3 m3 cisterny je 15,50 €, 
TEKOS, spol. s r. o., Malacky, tel. 034/772 20 60, cena za vývoz 3,5 m3 
cisterny je 15,99 €, Jarolím Kleinedler, Veľké Leváre, tel. 0905 26 80 13, 
0911 26 80 13, cena za vývoz cisterny o objeme 10 3,5 m3 je 17 €.     msú

V decembrovom 
rozhovore pre Ma
lacký hlas vyjadril 
primátor Jozef On
drejka znepokoje
nie, týkajúce sa tl
menia činnosti Do
mova sociálnych 
služieb a zariade
nia pre seniorov 
Kaštieľ v Stupave.

SPRAVODAJSTVO

Kam, seniori?

Kaštieľ v Stupave prešiel v minulom roku rekonštruk
ciou, v budúcnosti by ho už dôchodcovia nemali obý
vať. Opravený za štátne peniaze zrejme skončí v ru
kách nového majiteľa.

Sčítanie prvýkrát 
elektronicky

V tomto roku nás čaká sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Obsah, 
rozsah a spôsob vykonania sčítania sú stanovené zákonom o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov. 

„Pro nás a pro naše dzeci“

peterjackanin
Zvýraznění
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Do priestorov súčasného DD 
Macejko na Rakárenskej ulici 
sa onedlho presunie škôlka. 
Tento objekt aj s pozemkom 
totiž detský domov poskytne 
mestu na účely zriadenia ďal
ších tried Materskej školy na 
Kollárovej ulici výmenou za ro
dinný dom, ktorý mesto kúpi 
a opraví pre klientov detského 
domova tzv. rodinného typu. 
Poslanci o tom rozhodli na svo
jom zasadnutí 27. 1.

Nie je to ani tak dávno, 
keď bol trend pôrodnosti 
na celom Slovensku klesa
júci. V ostatných rokoch sa 
však situácia zmenila a bu
dovy materských škôl, ktoré 
zívali prázdnotou, a preto dostali iné 
využitie, nám zrazu chýbajú. Tak 
niektorí zazlievajú malackej mater
skej škole, že pred pár rokmi vyčle
nila časť svojich priestorov pre po
bočku pošty na sídlisku Juh. Neo
právnene. Pošta slúži mnohým a de
ti? Nebolo ich toľko. Na veľkú radosť 
riaditeľky MŠ v Malackách Márie Hu
decovej, ale bezpochyby i rodičov 
detí predškolského veku poslanci 
MsZ na svojom prvom tohtoročnom 
zasadnutí konečne rozhodli v otázke 
riešenia dlhotrvajúceho nedostatku 
miest pre deti v MŠ v Malackách.  
K septembru 2010 MŠ nemohla pri
jať 85 detí. Z nich však už 40 je 
umiestnených v triedach zriadených 
dočasne v priestoroch dvoch malac
kých základných škôl – v cirkevnej 
ZŠ a v samostatnej budove patria

cej ZŠ Dr. J. Dérera. Ďalšie deti (22) 
boli umiestnené do MŠ postupne, 
keď iné odchádzali. V súčasnosti je 
neuspokojených 23 detí a ich rodi
čov. 

 
Zhodne za Rakárenskú
Poslanci našli zhodu v jednej  

z možných alternatív, ktorou je vy
tvorenie priestorov MŠ v objekte sú
časného detského domova Macej
ko, pričom DD poskytne svoj objekt 
vrátane pozemku mestu za účelom 
zriadenia predškolského zariadenia 

zámenou za nehnuteľnosť 
vo vlastníctve mesta. Po
stup predpokladá zo strany 
mesta kúpu rodinného do
mu na Hviezdoslavovej ulici 
(cca 248 000 €), ktorý mesto 

dá opraviť a prispôsobiť pre potreby 
fungovania DD rodinného typu. Po 
prispôsobení objektu DD Macejko 
a vzájomnej zámene nehnuteľností 
v pomerne odľahlej časti mesta na 
Rakárenskej ulici vznikne možnosť 
komfortného umiestnenia asi 72 de
tí do materskej školy. Vzhľadom na 
narastajúcu populačnú krivku však 
toto riešenie pravdepodobne nebu
de konečné, a preto bude treba 
hľadať ďalšie riešenia.

 
Čo nás to bude stáť
Poslanci MsZ zároveň schválili 

prevzatie investičného úveru na ten
to účel vo výške 400 000 €, ktorý 
hlavná kontrolórka mesta označila 
za bezpečný a možno ho čerpať bez 
narušenia bežného rozpočtu v na
sledujúcich rokoch. Peniaze sa vyu

žijú na kúpu nehnuteľnosti pre DD 
Macejko, na jej rekonštrukciu a úpra
vy v súlade s hygienickými normami, 
na príjazdovú komunikáciu.  

Aké boli alternatívy
Okrem schváleného riešenia sa 

uvažovalo o nadstavbe súčasnej 
budovy MŠ na Kollárovej ulici. V ro
ku 2008 MsZ schválilo financie na 
vypracovanie jej projektovej doku
mentácie. Riešenie predpokladalo 
vzatie si úveru vo výške 663 878 € zo 
strany mesta, čomu zabránili dô
sledky hospodárskej krízy. Aby MŠ 
zodpovedala hygienickým normám 
z hľadiska zvýšeného počtu detí, 
bolo treba zaoberať sa aj vonkajšími 
priestormi. Rokovania so spoločnos
ťou Billa priniesli prísľub prenájmu 
susedných pozemkov za 99 €/rok  
na 5 rokov s možnosťou opätovné
ho predĺženia vždy na dva roky. 

V decembri 2010 sa uskutočnila 
elektronická aukcia výberu dodáva
teľa s najnižšou ponukou 297 843 € 
bez DPH. Celkové náklady by pred
stavovali asi 400 000 € a vzniklo by 
asi 91 miest pre deti. 

Menej reálne vyzerala možnosť 
montovanej stavby MŠ na Včelnici 
pri priemyselnom parku či výstavba 
novej MŠ na pozemku pri výpadov
ke na Studienku. Najmenej prijateľ
ným riešením by bolo umiestnenie 
tried MŠ v základných školách, čo  
by rušilo režim škôlkarov a obme
dzovalo aktivity školákov a z dlho
dobého hľadiska  by bolo neprija
teľné.

TATIANA BÚBELOVÁ  

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

SAMOSPRÁVA

S ponukou umiestnenia tohto  
Eboxu oslovila mestá a obce spo
ločnosť Asekol, ktorá je zodpovedná 
za likvidáciu tohto odpadu. Cieľom 
tohto spôsobu zberu je poskytnúť 
občanom možnosť odovzdať takýto 
odpad priamo na mieste, ktoré čas
to navštevujú. „Ebox slúži na zber 
nebezpečného odpadu, ktorý by sa 
rozhodne nemal končiť v tom komu
nálnom,“ povedala B. Orgoňová z od
delenia územného rozvoja a život

ného prostredia MsÚ. Vrchná časť  
Eboxu je určená na zber batérií, 
spodná je určená pre zariadenia, 
ako napr. staré kalkulačky, telefóny, 
drobné počítačové vybavenie, disc
many, walkmany, MP3 prehrávače, 
žehličky, varné kanvice, sušiče a iné 
drobné domáce spotrebiče.        raj

E-box pre vyradené 
elektrozariadenia Novinkou v budove mestského úradu (pri vchode vpravo) je zberná 

nádoba, tzv. Ebox, ktorý je určený na zber drobného elektrozaria
denia, batérií a akumulátorov. 

Do E-boxu v mestskom úrade 
môžete vhadzovať staré batérie 
aj drobné  elektrospotrebiče.

Prenájom 
nebytových 
priestorov 
v budove 
MsÚ

Mesto Malacky, Radlinského 
č. 2751/1, Malacky zverejňuje po
nuku na prenájom nebytových 
priestorov v administratívnej bu
dove Mestského úradu na Radlin
ského ul., a to 3 kancelárske prie
story v prístavbe mestského úra
du o  výmere 16 m2, jeden kance
lársky priestor o výmere 14,3 m2  
a jeden priestor v hlavnej budove 
MsÚ o výmere 16 m2 v zmysle Zá
kona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a znení neskorších predpi
sov a Všeobecne záväzného na
riadenia mesta Malacky č. 8/2010 
o prenájme nebytových priesto
rov a ostatného majetku vo vlast
níctve mesta. Cena 90 €/m2/rok.
Informácie na tel.: 034/796 61 61 
u Denisy Bebčákovej.

Situáciu pomáhajú udržať pod 
kontrolou pravidelné návštevy so
ciálnych pracovníčok či kontroly do
držiavania hygieny a nakladania 
s odpadmi a tiež zvýšená komuni
kácia s Rómami. Problémové rodiny 
4. 2. navštívil spolu s pracovníkmi 
mesta aj primátor Jozef Ondrejka. 

„Títo ľudia na jednej strane svojím 
konaním prekračujú normy, no na 
druhej strane treba priznať fakt, že 
ich podmienky na život sú otrasné 

a kto sa do takéhoto prostredia na
rodí, len ťažko bez pomoci nájde 
cestu von,“ zhodnotil stav vecí pri
mátor. V rozhovore s obyvateľmi do
mu, ktorých tam žije 35, apeloval na 
dodržanie istých pravidiel z ich stra
ny a prisľúbil pomoc napríklad pri 
hľadaní práce či možnosti riešenia 
ich bytovej otázky. Mesto požiada  
o pomoc aj úrad práce, štátnu ta
jomníčku ministerstva práce, sociál
nych vecí a rodiny a splnomocnenca 
vlády pre rómsku problematiku. 

• • •
Vyriešiť problém je zložité a ve

denie mesta privíta každý dobrý 
nápad či tip aj od našich občanov. 
Píšte nám na media@malacky.sk 
alebo do schránky mestských mé
dií pri schodisku vedúcom do bu
dovy mestského úradu.

tabu

Škôlkari do „decáku”

Škôlkari v areáli na Rakárenskej ulici vystriedajú chovancov detského domova. 

Rómovia 
v slepej uličke

Problematika zložitého su
sedského spolužitia Rómov 
na Družstevnej ulici s okoli
tými obyvateľmi, problém 
ich čiernych stavieb, nevyho
vujúcich hygienických, ale 
aj reálne nevhodných pod
mienok na bývanie a výcho
vu detí sú Malačanom z mé
dií dobre známe. 

Latrína na spôsob rodín žijúcich 
na Družstevnej ulici. 

V malom domčeku, ku ktorému 
pribudla čierna stavba, žije 35 
Rómov. 
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INZERCIA

Ušetrite dvakrát
Staviate rodinný dom, prerábate byt, potrebujete zatepľovať alebo sa potrebujete 
rozhodnúť pre najvhodnejší vykurovací systém či montáž solárneho panela?
 

Využite bezplatné rady profesionálov a znížte svoje náklady 

na energiu. Objednajte sa na tel. 0903 250 848 a navštívte 

naše Kontaktné miesta: Bratislava – Hraničná 14
Nitra – Štefánikova tr. 45
Trenčín – 1. mája 13

Malacky hlas ener. poradca 265x354,8mm.indd   1 2/3/11   9:29 AMPlatená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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ČO UŽ BOLO 
POVEDANÉ

Dôležité pojmy
Rozhodujúcim kritériom pre pri

delenie bytu je tzv. PODIEL. Ide o po
diel priemerného mesačného príj
mu priznaného v termíne do 31. 3. 
za predchádzajúci kalendárny rok 
všetkých spoločne posudzovaných 
osôb a životného minima platného 
k 31. 12. predchádzajúceho roka, vy
počítaného pre posudzované osoby. 
POSUDZOVANÝMI OSOBAMI sú žia
dateľ nájmu a jeho predpokladaní 
spolubývajúci. Podiel príjmu posu
dzovaných osôb by mal byť menší 
alebo rovný 3. To platí aj v prípade, 
že tvoríte MLADÚ RODINU, teda vek 
aspoň jedného z manželov je nižší 
než 35 rokov. Podiel zároveň nemô
že byť menší ako 1,5. Pre žiadateľa 
s ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIH
NUTÍM musí byť podiel menší alebo 
rovný 4.

Predtým, než pošlete svoju žia
dosť, musíte si byť istí, že spĺňate 
tieto podmienky:

 ku dňu podpísania nájomnej 
zmluvy ste dovŕšili vek 18 rokov

 ste občanom Malaciek, resp. tu 
má trvalý pobyt; v prípade manželov 
musí túto podmienku spĺňať aspoň 
jeden z vás

 žiadateľ nájmu ani osoba s ním 
posudzovaná nemôže vlastniť byt, 
rodinný dom alebo celoročne obýva
teľnú chatu, prípadne inú nehnuteľ
nosť určenú na bývanie

 nemôžete byť nájomcom ani 
spolunájomcom iného obecného, 
štátneho, družstevného, služobného 
či podnikového bytu 

 nemôžete mať voči mestu po

dlžnosti na daniach a poplatkoch 
ani sa proti vám nemôže viesť súdny 
spor či exekučné konanie týkajúce 
sa práve takýchto podlžností

Ďalší krok: podanie žiadosti
Písomnú žiadosť doručíte do 

mestského úradu. K nej priložíte do
klady overujúce správnosť a úplnosť 
údajov potrebných na posúdenie 
podmienok, ktoré musia byť na pri
delenie bytu splnené:

 dotazník s potvrdením o pra
covnom pomere, prípadne živnos
tenský list; to sa týka všetkých do
spelých posudzovaných osôb

 potvrdenie o priemernom me
sačnom príjme posudzovaných 
osôb za rok 2010 

 fotokópie občianskych preu
kazov posudzovaných osôb; v prí
pade manželov fotokópiu sobášne
ho listu; u detí kópiu rodného listu

 ak máte obmedzenú schopnosť 

pohybu alebo ťažké zdravotné po
stihnutie, priložiť musíte i lekárske 
potvrdenie o vašej diagnóze; zo
znam týchto diagnóz nájdete na 
www.malacky.sk ako prílohu tohto 
VZN, resp. aj na stránke MVaRR SR 
www.build.gov.sk

 ak si ich pracovník mestského 
úradu vyžiada, tak aj iné doklady 
potvrdzujúce údaje potrebné na po
súdenie vašej žiadosti

Tí, ktorí si o byt požiadali ešte 
v minulom roku, dostali všetko po
trebné poštou. Ostatní nájdu tlačivá 
na oficiálnom portáli mesta www.
malacky.sk v sekcii Občan – Tlačivá. 
Tu vám pomôže aj kalkulačka, ktorá 
vám po zadaní potrebných hodnôt 
vyráta váš PODIEL. 

ČO JE NOVÉ
Dôležité zmeny
Kto je po novom oprávnenou 

osobou, ktorá má nárok na pride
lenie nájomného bytu?

• zákon určuje hornú hranicu me
sačného príjmu domácnosti opráv
nenej osoby, ktorou je 3násobok 
životného minima, resp. 4násobok 
u ťažko zdravotne postihnutých, osa
melých s nezaopatreným dieťaťom 
alebo v prípade, ak aspoň jeden 
člen domácnosti zabezpečuje zdra

votnícku starostlivosť, vzdelávanie, 
kultúru alebo ochranu pre obyvate
ľov obce

• spodná hranica mesačného príj
mu domácnosti budúceho nájomcu 
je 1,5násobok životného minima 
ako garancia pravidelných platieb 
nájomného a služieb spojených 
s užívaním bytu

Nové VZN rozširuje rady žia
dateľov o ďalšie tzv. oprávnené 
osoby: 

• osoby, ktorým zanikla ústavná, 
náhradná osobná, pestúnska alebo 
osobitná starostlivosť – ak ich vek 
nepresiahol 30 rokov

• osoba, ktorým sa poskytuje by
tová náhrada za byt vydaný podľa 
osobitného zreteľa (v tomto prípade 

nie je stanovená podmienka výšky 
mesačného príjmu)

Znížila sa tiež výška finančnej zá
bezpeky. Najneskôr 30 dní pred pod
pisom nájomnej zmluvy musí budú
ci nájomca uhradiť finančnú zábez
peku vo výške 6mesačného nájom
ného.

Ak podmienky na uzatvorenie ná
jomnej zmluvy nespĺňate, nemusíte 
zúfať. Nové znenie VZN vám dáva 
možnosť nasťahovať sa do mestské
ho bytu za predpokladu, že o uza
vretie nájomnej zmluvy nepožiada 

fyzická osoba spĺňajúca nutné pod
mienky, najviac však na jeden rok. 

V prípade, ak budete mať záujem 
o opakovaný nájom, hornú hranicu 
požadovaného mesačného príjmu 
môžete prekročiť o 0,5násobok  
životného minima, teda z 3 na 3,5 
a zo 4 na 4,5. Tu je opäť dôležitý 
PODIEL. 

Jednoizbové byty s rozlohou asi 
40 m2 a dvojizbové byty s rozlohou 
približne 50 m2 budú vybavené bež
ným štandardom – kuchynskou lin
kou, kúpeľňou a toaletou. Nájomné 
byty budú vo vlastníctve mesta naj
menej 30 rokov a nájomca bude 
môcť byt užívať i opakovane, vždy 
na základe platnej nájomnej zmlu
vy uzatvorenej na dobu najviac 3 ro
kov. Nájomnú zmluvu možno uza
vrieť najskôr po nadobudnutí prá
voplatnosti kolaudačného rozhod
nutia na bytovú budovu.

sisa

PUBLICISTIKA

Čo nové 
Pri Maline?

Schválenie nového všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktoré 
upravuje spôsob prideľovania novopostavených nájomných bytov 
na ulici Pri Maline, netrpezlivo očakávalo množstvo záujemcov. 

Žiadosti o pridelenie mestského bytu posielali žiadatelia v októbri 2010 
s nádejou, že na Vianoce už budú vo svojom. Situácia sa však s blížiacim sa 
prelomom rokov zmenila. Keďže 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti a nadobudol 
účinnosť zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a do 
tohto termínu nebolo päť nových bytoviek skolaudovaných, celý proces 
výberu a prideľovania bytov jednotlivým žiadateľom sa začína odznova. 
Pôvodné VZN, na ktorom sa poslanci uzniesli ešte v septembri 2010, vy
chádzalo z výnosov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR plat
ných do konca roku 2010 a nekopírovalo podmienky stanovené zmieneným 
zákonom. Na svojom januárovom zasadnutí schválili poslanci MsZ nové 
VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta na ulici Pri Maline. 
V čom sa zásadne líši od VZN, schváleného v minulom roku?

Žiadosti s dotazníkmi a potvrdeniami 
o príjme treba poslať najneskôr do 23. 2.!

Do 10. 2. v novom kole podávania žiadostí doručilo 
svoje podania 14 nových žiadateľov. Opakovane prí-
ležitosť využilo zatiaľ 126 žiadateľov o nájomný byt.

Pri nových bytovkách pribudlo už aj detské ihrisko.

V 2izbových bytoch je k dispozícii vaňa, v 1izbových sprchovací kút.Kuchynský kút tvorí s priľahlou izbou otvorený priestor. 
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TÉMA ČÍSLA

To, čo sa v dávnej minulosti 
zbúralo a „zbabralo“, sa už  
zachrániť nedá. Čo je však  
v silách mesta urobiť pre to, 
aby mali  aj Malacky podobné 
príjemné centrum ako Pezi
nok či  Skalica?

Malacký hlas 9/2002

Na túto otázku hľadala pred de
viatimi rokmi redakcia odpoveď 
spolu s vtedajším architektom mes
ta Vladimírom Streleckým. Už vte
dy sa napríklad územie medzi Štú
rovou a Jánošíkovou ulicou pripra
vovalo pre výstavbu rodinných do
mov.

Aká je situácia dnes? 
Vypracovaný je územný plán zó

ny, zatiaľ sa však nestavia. Deväť 
rokov späť V. Strelecký pripomínal, 
že Malačania nemôžu očakávať 
pešiu zónu na Záhoráckej ulici. No 
plány architekta boli napriek tomu 
pred niekoľkými rokmi skutočne 
odvážne – centrum odľahčiť od do
pravy. Situácia sa ale dodnes ne
zmenila. V čase pred komunálnymi 
voľbami sa ozvalo viacero hlasov, 
kritizujúcich nevkusnosť vo výstav
be v centre a chýbajúce priestory 
pre peších. Priestor na vyjadrenie 
sme poskytli súčasnému poslan
covi MsZ Milanovi Ondrovičovi, 
ktorý sa ešte pred voľbami pred
stavil ako iniciátor vzniku pešej zó
ny v meste a ďalších zaujímavých 
dopravných riešení. Redakciu kon
krétne zaujímal časový horizont 
uskutočnenia smelých zámerov  
a, samozrejme, priblíženie spôso
bu ich realizácie. 

Centrum nielen pre autá
„Centrum potrebuje odľahčiť 

od dopravy, ľuďom sa žiada pešia 
zóna a krajšie verejné priestory. Ne
myslím si, že je správne spoliehať 
sa a čakať na vybudovanie obchva
tu, ktorému je v územnom pláne 
veľa z týchto vecí podmienených. 
Dopravnourbanistickému riešeniu 
Malaciek sa venujem od roku 2000.  
Preto si dovoľujem tvrdiť a potvrdili 
to aj študentské práce a starší skú
senejší kolegovia, že po dobudo
vaní vnútromestského distribuč
ného dopravného okruhu môže 
výrazne poklesnúť intenzita dopra
vy na Záhoráckej ulici a vytvoria sa 
predpoklady na vznik pešej zóny 
na Zámockej ulici, ale i predpoklady 
na vznik pešej zóny či upokojenej 
komunikácie na Radlinského ulici, 
ktorá v sebe ešte skrýva veľký 

potenciál na vznik ozajstného cen
tra mesta,“ hovorí M. Ondrovič. 

Háčikom sú peniaze
„Čo sa termínov týka, bol by 

som rád, ak by komisia pre územný 
rozvoj, dopravu a životné prostre
die počas najbližších štyroch rokov 
dohliadla na obstaranie dvoch zá
väzných dokumentov – územného 
generelu dopravy a územného plá
nu zóny centra mesta. Pomocou 
týchto dokumentov by sa mala za
regulovať výstavba v centre, mal 
by sa umožniť vznik pešej zóny, 

podporiť rozvoj pešej, cyklistickej 
a hromadnej dopravy. V rámci tých
to dokumentov by sa komplexne 
preriešili tiež problémy automobi
lovej dopravy a parkovania. Mys
lím, že by mohlo byť v silách mesta 
dobudovať vnútromestský okruh, 
ale samotná realizácia konkrétnych 
projektov je skôr otázkou, ktorá by 
mala byť smerovaná na komisiu 
pre financie a rozpočet,“ myslí si po
slanec. Peniaze sú v tomto prípade 
asi najväčším kameňom úrazu na 
ceste ku krajšiemu, zdravšiemu 
a atraktívnejšiemu mestečku.

Prehľad vďaka generelu
V územnom pláne je navrhnu

tých viacero riešení, jedným z nich 
je Záhorácka ulica až po Kostol 
Najsvätejšej Trojice (kostol na dol
nom konci) ako upokojená komu

nikácia, teda v podstate 
pešia zóna. „Riešenie Zá
horáckej ulice ako upoko
jenej komunikácie pred
pokladá predovšetkým 
odklonenie dopravy na 
ceste I/2, čo je cesta 1. trie

dy vo vlastníctve štátu. Ide vlastne 
o vybudovanie obchvatu mesta 
(predloženie cesty I/2).

V územnom pláne sú navrhnuté 
dve riešenia. Vlastné vybudovanie 
obchvatu je náročné finančne, pre
tože najprv je potrebné pozemky 
majetkovoprávne vysporiadať  
a nato celú stavbu zafinancovať. 
Samotné riešenie Záhoráckej ako 
upokojenej komunikácie je už čias
točne zrealizované podľa spraco
vanej štúdie. Ide o tie nové chodní
ky a zeleň,“ hovorí Gabriela Reháko
vá, vedúca oddelenia územného 
rozvoja a životného prostredia 
mestského úradu. Obzvlášť zaují
mavým sa vidí tiež spomínaný do
pravný generel. „Tento materiál by 
mal byť nadstavbou územného 
plánu, mal by sa podrobnejšie ve
novať len doprave a mal by sta
noviť priority v oblasti dopravy na 
viac rokov. Predovšetkým je po

trebné pripraviť návrh riešenia  
a projekt na územné rozhodnutie,“ 
pripomína G. Reháková. Komplex
ný materiál by mohol informovať 
napríklad aj o počte áut a parko
vacích miest v meste, odporúčania 
na rozšírenie týchto miest či budo
vanie parkovacích domov, rátať by 
mohol tiež so spoplatnením par
kovania v Malackách. Vypracovať 
by ho mala špecializovaná spoloč
nosť a výstup by mohol byť verejne 
prerokovaný s občanmi. Problé
mom sú však opäť financie. 

Pomohol by architekt?
„Architekt mesta by mal kon

cepčne sledovať rozvoj mesta ako 
celku aj jeho jednotlivých zón a zo
súlaďovať stavebné zámery sta
vebníkov, investorov a samotného 
mesta, aby sa postupne okolo nás 
vytváralo prostredie, kde sa nám  
páči, máme ho radi a aby sme sa 
mohli výzorom nášho mesta a ži
votom v ňom v budúcnosti po
chváliť každému, kto k nám zavíta,“ 
vyjadril sa v roku 2002 pre Malacký 
hlas V. Strelecký. Prečo v súčasnosti 
v okresnom meste architekt chýba? 
„Pre mesto veľkosti Malaciek je ar
chitekt nezaplatiteľný, keďže takú
to prácu môžeme zveriť len človeku 
s praxou, ktorý zároveň už nie je 
aktívne činný, aby nevznikali deba
ty o konflikte záujmov. Mesto sa pri 
stanovovaní výšky platov zamest
nancov riadi určitými limitmi sta
novenými tabuľkami. Okrem toho 
mestský architekt môže vzhľad  
mesta ovplyvniť len čiastočne. Ne
môže nikomu prikázať, aký tvar má 
mať strecha jeho stavby či akú farbu 
fasáda. Riešením je však podrobná 
štúdia – územný plán zóny, ktorého 
vyhotovenie je v kompetencii MsZ,“ 
vyjadril sa primátor mesta Jozef  
Ondrejka. 

„Stopnuté“ uznesenie
Centrum mesta svoju tvár mení 

každým rokom. Istý zámer súkrom
ného investora mal vniesť život aj do 
časti za obchodným domom Stred. 
V marci 2009 schválili poslanci MsZ 
výstavbu polyfunkčného objektu 
s podzemným parkoviskom, dodnes 
sa na zle vyzerajúcom parkovisku za 
„červenákom“ nič nezmenilo. „Inves
tor bol zaviazaný majetkovoprávne 
vysporiadať pozemky v tejto lokalite, 
ktoré nepatria mestu. Celá záležitosť 
trvala pridlho a uznesenie bolo napo
kon zrušené,“ vysvetlila G. Reháková.

SIMONA ŠÍPOVÁ; 
foto autorka a M. Lorenc

Podľa územného plánu by Záhorácka ulica mala byť až po dolný kostol upokojená, problémom je chýbajúci obchvat.

Tvár mesta sa mení

Zámocká ulica ako upokojená komunikácia by pre Malačanov vytvorila 
dôstojné centrum mesta.

Na tomto mieste mal podľa plánov investora stáť polyfunkčný dom s podzemnými garážami.Dominantnou v centre Malaciek je svetelná križovatka. Ktovie, či bude v budúcnosti niečo inak.

VRACIAME SA
K PROBLÉMU
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Redakcii sa so svojimi ťažkosťa
mi zdôveril Pavol Filípek, ktorý chcel 
od súkromnej spoločnosti kúpiť 
pozemok pre svoju rodinu. „Poze
mok vlastníme už štyri roky, kúpili 
sme ho od spoločnosti RCONSUL
TING na základe územnoplánova
cej informácie vydanej mestom,“ 
uvádza P. Filípek. Územnopláno
vacia informácia hovorí o tom, že 
podľa platného územného plánu je 
lokalita schválenými zmenami 
a doplnkami určená na výstavbu ro
dinných domov, no stále tu prebieha 

územné konanie. Dôležitým v infor
mácii je fakt, že stavbu rodinného 
domu bude možné v tejto lokalite 
povoliť až po nadobudnutí právo
platnosti územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia na inžinier
ske siete a komunikácie. „Pozemok 
sme kúpili ako ornú pôdu. Vtedy 
sme vedeli, že v blízkosti nášho po
zemku je sonda, osobne sme sa 
teda informovali v spoločnosti 
POZAGAS, či tu môžeme stavať. 
POZAGAS nám potvrdil, že poze
mok sa nachádza mimo chráneného 
ložiskového územia Kostolište a vý
stavba je na ňom povolená. Majiteľ 
susedných pozemkov si uvedené 
dokonca nechal potvrdiť písomne, 
takže sme nepokladali za prioritu 
nechať si to potvrdiť písomne, keď
že susedove pozemky sa nachá
dzajú ešte bližšie ako náš k hranici 
chráneného ložiskového územia 
Kostolište. Od sondy sú pozemky 
vzdialené rovnako,“ pokračuje P. 
Filípek.

Ochranné pásmo nepustí
„Na základe súhlasu spoločnosti 

POZAGAS mesto schválilo územný 
plán, podľa ktorého je lokalita Prí
davky určená na výstavbu rodin
ných domov. Ako majitelia pozemku 
sme sa nechali začleniť do štúdie, 
ktorá nám mala priniesť výhody 
inžinierskych sietí a naše pozemky 
sa prekvalifikovali na stavebné. Keď 
sme pred rokom žiadali súhlas k vý

stavbe, po troch mesiacoch stáleho 
telefonovania nám spoločnosť PO
ZAGAS poslala odpoveď, že sa na
chádzame v bezpečnostnom pásme 
sondy, kde je výstavba zakázaná. 
Podpísali sme teda petíciu na od
stránenie sondy. V roku 2008 sa 
zmenil zákon, ktorým sa zmenili  
pásma na ochranné – 150 m a bez
pečnostné – 250 m. Opäť sme zaslali 
spoločnosti žiadosť o vyjadrenie, 
pričom po obdobne dlhej 
čakacej lehote na odpoveď 
sa vyjadrila, že vzhľadom 

na to, že sme podpísali petíciu, 
v danej lokalite nemôžeme stavať,“ 
približuje prieťahy so spoločnosťou 
POZAGAS, ktoré v tomto podaní za
váňajú osobným sporom. „Najak
tuálnejšie stanovisko kontrolného 
úradu spoločnosti POZAGAS, Ob
vodného banského úradu, znie, 
v ochrannom pásme stavať nemož
no, v bezpečnostnom pásme sondy 
sa však dá stavať len so súhlasom 
POZAGAS, a. s. Na základe tohto 
stanoviska sme koncom roka 2010 
adresovali spoločnosti žiadosť o vy
jadrenie sa k výstavbe. Doposiaľ 
sme nedostali žiadnu odpoveď. 
Spoločnosť s nami odmieta komu
nikovať – neodpovedá na listy, od
mieta stretnutia,“ sťažuje si.

Pozemky s bremenom
Ako vec vidí Dušan Radovič, ko

nateľ spoločností RCONSULTING 
a REZA Development? „Na Kubino
vej ulici som kúpil pozemok s roz
lohou 15tis. m2 od súkromnej oso
by s tým, že na pozemku sú sondy,“ 
hovorí. So spoločníkom, s ktorým 
neskôr založili spoločnosť REZA De
velopments, iniciovali vznik štúdie, 
pojednávajúcej o výstavbe rodin
ných domov na Ulici J. Kubinu 
v smere k Záhradkárskej osade Prí
davky. Štúdia, podľa ktorej by prak
ticky pole medzi Ulicou J. Kubinu 
a Poľnou ulicou malo byť zastavané, 
bola pripomienkovaná aj doprav
ným inšpektorátom a o pozemky sa 

začali hlásiť ich budúci majitelia. „So 
záujemcami sme uzatvorili zmluvy 
o budúcej zmluve. Zaplatili zálohu 
a v prípade vydania územného 
rozhodnutia by sme s nimi uzatvorili 
zmluvu, na základe ktorej by ten
ktorý pozemok odkúpili. Po vydaní 
stavebného povolenia mala naša 
spoločnosť zabezpečiť zavedenie 
inžinierskych sietí,“ opisuje genézu 
zo svojho pohľadu D. Radovič. K to
mu však nikdy neprišlo.

Nebezpečenstvo výbuchu
Proti sa postavila spoločnosť 

POZAGAS. Napriek tomu, že územný 
plán, ktorý určuje túto lokalitu vý
hľadovo na výstavbu, bol spracovaný 
so stanoviskom tejto spoločnosti. 
Súhlasné stanovisko k zmene územ
ného plánu bolo vydané za pred
pokladu splnenia určitých podmie
nok. Jednou z nich je aj uskutočne
nie výstavby mimo bezpečnostné

ho pásma. „Ich argument je 
taký, že POZAGAS tu chce 
umiestniť ďalšiu sondu 

a okrem toho, lokalita na výstavbu 
nie je bezpečná,“ vysvetľuje D. Ra
dovič. Tomuto tvrdeniu hrá do karát 
legislatíva, ktorá sa zmenila. Ochran
né pásmo, ktoré v minulosti predsta
vovalo 50 m, je dnes rozšírené na 
okruh 150 m. Bezpečnostné pásmo 
dokonca na 250 m. Ako už bolo 
zmienené, v ochrannom pásme je 
výstavba zakázaná, v bezpečnost
nom pásme sa stavať môže, no len 
so súhlasom POZAGASU. Ten však 
stanovisko – súhlasné ani zamietavé, 
doteraz nevydal. Podľa spomínanej 
štúdie tu malo vyrásť 83 domov, 
REZA Development, s. r. o., uzatvorila 
zmluvu o budúcej zmluve so 49 
záujemcami. „Záujemcom o bývanie 
v tejto lokalite sme zálohy vrátili, 
s poslednými dvomi klientmi sa 
vyrovnáme v tomto mesiaci.“ To 
však nie je prípad P. Filípka, ktorý 
spoločnosti REZA Development vy
platil plnú sumu. „Za 1 m2 som vtedy 
zaplatil 1500 Sk s tým, že za zave
denie inžinierskych sietí budeme 
doplácať,“ tvrdí.

Nepriama úmernosť
Takmer päťdesiatka ľudí dúfala, 

že si v pokojnej časti mesta postaví 
vlastný dom na vlastnom pozem
ku. Svojich plánov sa, samozrejme, 
vzdať nechceli, a tak spísali petíciu 
na odstránenie sond. Jej podneco
vateľom bol D. Radovič. „Petíciu sme 
poslali na Obvodný banský úrad 
v Bratislave, ktorý vydal stanovisko 
o tom, že POZAGAS musí na son
dách zabezpečiť podpovrchový tla
kový ventil. Ten by mal zabrániť ne
šťastiu v prípade, že by prišlo k vý
buchu. Nato sa POZAGAS odvolal. 
Krajský banský úrad v Banskej Štiav
nici vydal vzápätí rozhodnutie voči 
odvolaniu. Dnes sa na sondách pod
povrchový tlakový ventil nachádza, 
teda bezpečnosť sa zvyšuje. Napriek 
tomu, a celkom nelogicky, sa zvýšil 
aj okruh ochranného pásma. Pred
stavy záujemcov o novom bývaní 

v lokalite Prídavky boli zmarené, 
rovnako ako nádeje podnikateľov 
na dobrú investíciu. „REZA Deve
lopments bude konať tak, aby sa jej 
všetky vynaložené investície vrátili 
aj za cenu súdneho sporu,“ tvrdí  
D. Radovič.

Komunikácia viazne
Redakciu, prirodzene, zaujímalo 

aj stanovisko POZAGASU. To sme 
žiadali ešte v novembri minulého 
roka, ani po viacerých prísľuboch ho 
redakcia nedostala. Po mesiacoch 
čakania vyzvala redakcia opäť PO
ZAGAS na prezentovanie svojho 
pohľadu na vec, pričom bola spo
ločnosť upozornená, že v opačnom 
prípade bude článok na túto tému 
uverejnený aj bez jej stanoviska.  
Na to požiadal generálny riaditeľ 
o osobné stretnutie. Na schôdzke sa 
Ivan Vaškor len vyjadril, že POZAGAS 
pravdepodobne k veci vydá oficiál
ne stanovisko do konca mesiaca. 
V prípade, ak ho redakcia obdrží, 
stanovisko bude uverejnené.

Pozor na zdanlivé formality
Zhrňme si to: územný plán mes

ta bol spracovaný v súlade so sta
noviskom POZAGASU, a. s., napriek 
tomu je dnes územné konanie za
stavené. Mesto Malacky žiadalo po
sunutie hraníc, no podľa Obvodné
ho banského úradu je  štátny záu
jem – teda prípadné rozšírenie sond 
– vyšší. Podľa Obvodného banské
ho úradu sa POZAGAS, a. s., musí 
vyjadriť, v prípade záporného sta
noviska musí udať aj dôvod. 

Gabriela Reháková, vedúca od
delenia územného rozvoja a život
ného prostredia mestského úradu, 
odporúča všetkým, ktorí majú v plá
ne stavať: „Určite kúpiť pozemok až 
vtedy, ak je územné rozhodnutie 
právoplatné.“ Vyhnete sa tak mno
hým nepríjemnostiam.

SIMONA ŠÍPOVÁ

TÉMA ČÍSLA

 Rozlúčme sa so schodmi
Tí, ktorí radi nakupovali v malom obchode „na schodíkoch“ si už iste všimli skutočnosť, že predajňa  
je zrušená. Nezostane však len pri tom.

Objekt vrátane strechy je v dezo
látnom stave a celá budova, ktorá 
zmenila majiteľa, sa bude búrať. 
„Stavebný úrad v Malackách dostal 
žiadosť na zbúranie objektu na 
rohu ulíc Záhorácka a J. Kostku za 

účelom ďalšej výstavby,“ informo
vala Gabriela Reháková, vedúca 
oddelenia územného rozvoja a ži
votného prostredia mest
ského úradu. Podľa pred
bežných zistení by malo ísť 

o polyfunkčný dom. V suteréne by 
sa mali nachádzať garáže a prízemie 
by malo byť vyhradené obchodným 

priestorom s obytnou čas
ťou na poschodí.

-maj/red-; foto: -maj-

Výstavba 
zakázaná

Kúpiť si pozemok v tichej časti Malaciek, ktorá zároveň nie je 
vzdialená od centra mesta, postaviť si tu dom a spokojne si nažívať. 
Plány mnohých Malačanov, s ktorými sa už rozlúčili. Dôvod? Na 
prvý pohľad nijaký. Čo stojí za štvorročným problémom s výstavbou 
rodinných domov v lokalite Prídavky?

Vlastniť pozemok, na ktorom nemôžete stavať a prakticky nemá žiadnu hodnotu, nie je lákavá predstava.

OKOM
OBJEKTÍVU

VERZUS
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V materskom centre 
Vánok sme sa mamičiek 
pýtali na ich názor 
na chýbajúcu pôrodnicu 
v Malackách.

Katarína Kochanová, 30 r.
Skutočnosť, že Ma
lacky nemajú vlast
nú funkčnú pôrod
nicu, je katastrofál
na. Ak na rodičku 
príde rýchly pôrod, 
ako prišiel na mňa  
a rodiť som začala už v aute, tak je 
skutočným problémom dostať sa do 
bratislavskej pôrodnice, ktorá je od
tiaľto najbližšie, včas. A ak sú na ces
tách ešte aj zápchy...

Renáta Divišová, 29 r.
Je veľmi smutné, ako Malacky vy
hlasujú, že sú dobré 
miesto pre život, pri
tom sa tu žiadny no
vý život nerodí. Pô
rodnica by určite ne
bola pre nemocnicu 
nevýhodná.

Jana Čelková, 30 r.
Malacky sú okresné 
mesto, je teda ne
vhodné, že nemá
me vlastné pôrodné 
oddelenie k dispo
zícii. Tým len viac 
zaťažujeme pôrodnice v Bratislave, 
ktoré potom vôbec nestíhajú, sú pre
plnené – samozrejme, na úkor  vlast
ných  pacientov.

-maj-

ANKETA

PUBLICISTIkA

Takmer 20-tisícové okresné mes-
to nemá pôrodnicu od roku 2003. 
Malačianky často už v pôrodných 
bolestiach cestujú do Bratislavy, ma-
lé percento sa zverí do rúk pôrodní-
kom v Skalici. Nemocnica v Malac-
kách síce stále napreduje, rekonštru-
uje svoje priestory, prezentuje sa 
prácou odborníkov zvučných mien, 
pôrodnícke oddelenie sa však zriadiť 
nechystá. Dôvodom je nízky počet 
detí, narodených rodičom s trvalým 
pobytom v Malackách. „Na základe 
informácie z malackej matriky sa  
v roku 2010 narodilo v Malackách 
186 detí. Na zabezpečenie kvality 
a erudovanosti personálu by bolo 

potrebných aspoň 1000 pôrodov 
ročne. Táto skutočnosť nás vedie 
k tomu, že tento rok 2011 a s najväč-
šou pravdepodobnosťou aj v roku 
2012 pôrodnicu v Nemocničnej,  
a. s., zriadiť neplánujeme,“ znie vy-
jadrenie Zuzany Kovaľovej, mana-
žérky marketingu a PR Medirex Ser-
vis, s. r. o., člena MEDIREX GROUP. 
Fakt, že v malackej pôrodnici by sa 
mali rodiť len Malačania, však neznie 
veľmi presvedčivo. Je totiž viac než 
pravdepodobné, že služby pôrod-
nice by v našom meste vyhľadávali 
aj mamičky z okolitých dedín. Re-
dakcia zisťovala počet narodených 
detí v našom okrese v minulom roku 

a výsledkom je číslo 757. Stále me-
nej ako tisíc. Ako je to v Skalici, kto-
rej počet obyvateľov je o niečo nižší 
než počet obyvateľov Malaciek? Tu 
je štatistika vypovedajúca o počte 
narodených detí v posledných pia-
tich rokoch v Nemocnici s poliklini-
kou Skalica, a. s.:

Rok Narodené deti
2006 714
2007 701
2008 727
2009 777
2010 756

A aký je názor lekárov 
na súčasnú situáciu? 
„V Malackách by fungujúca pô-

rodnica jednoznačne mala byť,“ vy-
jadril sa pre Malacký hlas gynekológ 
a pôrodník Dominik Mízner. „Keďže 
tu pôrodné oddelenie chýba, budú-
ce mamičky musia vycestovať až do 
Bratislavy, kde, prirodzene, nestíhajú 
a pôrodnice sú preplnené. Je navyše 
smutné, že v malackej nemocnici 
priestory pôrodnice sú, len sa nevy-
užívajú a spadajú pod detské odde-
lenie.“ 

Na názor sme sa spýtali aj ďal-
šieho ženského lekára a súčasne 
i poslanca mestského zastupiteľstva 
Miroslava Fruša. Ten ako gynekológ 
tiež vyjadril svoj nesúhlas s absen-
ciou funkčnej pôrodnice. „Malacky 

nemajú štátnu nemocnicu a je jasné, 
že pôrodnica by bola stratová,“ zho-
dujú sa obaja lekári. M. Fruš tiež jed-
ným dychom, ako poslanec mest-
ského zastupiteľstva, dodáva nepria-
mu prognózu do budúcna: „Kocky 
sú hodené. O tejto záležitosti sa ma-
lo rokovať už dávnejšie.“

SIMONA ŠÍPOVÁ, MÁRIO LORENC
foto: -ela-

Bude pôrodnica hudbou 
budúcnosti?

Ani stále omieľaný babyboom nepriniesol do Malaciek pôrodnicu. A podľa viacerých prognóz 
v najbližšom období ani neprinesie.

V najbližšom období nemôžeme 
očakávať, že v Malackách budú 
prichádzať na svet bábätká. 

Obec
Narodené 

deti 
v r. 2010

Borinka 5
Gajary 36
Jablonové 14
Jakubov 15
Kostolište 19
Kuchyňa 14
Láb 18
Lozorno 27
Malacky 186
Malé Leváre 14
Marianka 11
Pernek 12
Plavecké Podhradie 1
Plavecký Mikuláš 3
Plavecký Štvrtok 21
Rohožník 43
Sološnica 16
Studienka 21
Stupava 132
Suchohrad 5
Veľké Leváre 36
Vysoká pri Morave 26
Záhorská Ves 24
Závod 33
Zohor 25

Spracovala: PETRA ŠUŠOTOVÁ

Južania sa pravidelne každý prvý 
štvrtok v mesiaci stretávajú v škole, 
besedujú na rozličné témy, debatu-
jú o veciach, ktoré ich spájajú, po-
zývajú medzi seba hostí. Pocit spo-
lupatričnosti a spoluzodpovednosti 
za svoje bydlisko vštepuje malackým 
južanom Jozef Halcin, dnes už aj po-
slanec MsZ, zakladateľ internetovej 
stránky www.malackyjuh.sk. Že je-
ho práca prináša ovocie, sa ukázalo 
na stretnutí 3. februára na ekologic-
kú tému.

Starší obyvatelia sídliska Juh i ro-
dičia s deťmi si pozreli film o význa-
me mokradí na Záhorí a inšpirovali 

sa tipmi na prechádzky po okolí 
z úst ochranára a ekologického nad-
šenca Martina Mráza, pracovníka 
Správy Chránenej krajinnej oblasti 
Záhorie. „Čím som starší, tým viac si 
uvedomujem hodnotu obyčajných 
vecí,“ prihováral sa ľuďom J. Halcin, 
človek pochádzajúci z Margecian, 
ktorý má svoje terajšie bydlisko rád 
napriek tomu, že k ideálu má ďale-
ko. Svedčí to o význame pohľadu  
na svet, ktorý dovoľuje aj naoko nie 
vždy atraktívne miesta zveľaďovať 
a chrániť práve vďaka vzťahu k nim. 
A ľudia to očividne berú.

-tabu-

Absolventi dali tretiakom a štvr-
tákom cenné rady, ktoré im môžu 
pomôcť pri rozhodovaní sa medzi 
vysokými školami. Cieľom stretnu-
tia bolo nadviazať nové kontakty  
a spoluprácu. 

Z absolventov sa na stretnutí zú-
častnili Miroslav Konečný, Martin 
Macejka (absolvovali 2000), Štefan 
Valachovič a Matej Wlodarski (ab-

solvovali 2004). Z mladších prišli To-
máš Richveis (absolvoval 2006), Rad-
ka Kráľovičová, Lenka Osuská, Juraj 
Riška (absolvovali 2007), Róbert Sza-
bó (absolvoval 2008), Eva Priehrad-
níková (absolvovala 2009), Marián 
Danihel, Andrej Dobrocký, Zita Hlu-
bocká, Kristína Juríková, Kristína Mi-
šejová, Veronika Vicianová (absolvo-
vali 2010).               MARTIN MACEJKA

Deň pred odovzdávaním polročných vysvedčení (27. 1.) navštívili 
Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách jeho absolventi, 
ktorí študujú alebo študovali na vysokých školách v SR aj v za-
hraničí. Súčasným gymnazistom porozprávali o svojich študent-
ských skúsenostiach – o školách v Bratislave, Nitre, Trnave, v Čes-
ku, Rakúsku a prostredníctvom programu Erazmus aj v ďalších 
krajinách. 

Spoločné aktivity 
južanov

Stretnutie absolventov františkánskeho gymnázia
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Organizácia Prvomájových Ma
laciek 2011 sa v mnohom ponáša  
na tie predchádzajúce, avšak iná je 
práve vďaka chystaným zmenám 
a niektorým prekvapeniam. Zvyčaj
né umiestnenie viacerých hudob
ných scén pre vekom či štýlom 

odlišných poslucháčov sa zmení tak, 
aby sa centrum diania sústredilo 
bližšie k postupne rekonštruova
nému Malackému kaštieľu, na jeho 
nádvorie a do sprístupnených 
opravených priestorov interiéru. 
Nádvorie ožije predvádzaním re
meselnej výroby i hlavným kultúr
nym programom. Pečať jarnému 

pouličnému sviatku v Malackách 
tento rok dajú i hokejové majstrov
stvá sveta a zápas medzi Slovenskom 
a Nemeckom, ktorý je plánovaný 
práve na deň osláv. Organizátori so 
zreteľom na predpokladané davové 
prežívanie tejto udalosti využijú 
stan s rozmermi 40x50 m vedľa kaš
tieľa na premietanie spomenutého 
zápasu, ktorý vyplní záver osláv až 
do neskorých večerných hodín.

Tentoraz netradične
Mesto Malacky oslovilo s ponu

kou na kompletnú realizáciu tech
nického vybavenia a podmienok na 
občerstvenie návštevníkov viaceré 
gastronomické spoločnosti, z kto
rých vyberie jedného centrálneho 
dodávateľa gastronomických slu
žieb. Prioritou je do osláv stihnúť re
konštrukciu zastaraného elektrické
ho vedenia v Zámockom parku so 
zreteľom na jeho ďalšie využitie. 
Spomedzi bohatého hudobného 
a sprievodného programu pre dos
pelých aj deti bude bonbónikom 
dychová hudba Kumpánovi muzi
kanti, známa a vyhľadávaná najmä 
v Rakúsku a Nemecku. Napriek to
mu, že jej dvaja členovia pochádzajú 
z Malaciek, doteraz nikdy vo svojom 
rodnom meste nevystúpili. Obdivo
vatelia silových športov a nevšed
ných kúskov silných mužov si prídu 
na svoje na futbalovom štadióne, 
ktorý prepožičia priestor týmto ex
kluzívnym aktivitám. Organizáto
rom podujatia po technickej a orga
nizačnej stránke je mesto Malacky 
v spolupráci s Mestským centrom 
kultúry, ktoré je garantom zabez
pečenia kultúrneho programu. 

TATIANA BÚBELOVÁ 

Dokončenie z �. strany

PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

Malačania 
v Antverpách

Tanečný pár z Malaciek Gabriela a Jozef Csizmaziovci sa v januári zú
častnili majstrovstiev Slovenska v 10 tancoch v kategórii senior, kde obsa
dili 2. miesto. Na základe svojho výkonu a výsledkov boli zaradení do štát
nej reprezentácie v tanečnom športe. Už 5. 2. reprezentovali Slovensko  
na World Dancesport Championship v Antverpách, kde sa umiestnili na  
39. mieste.

Manželia Czizmaziovci vychovávajú aj ďalšiu generáciu tanečníkov  
v TK Grande Malacky. Ten funguje už 8 rokov a venuje sa tanečníkom spo
ločenských tancov všetkých vekových kategórií – deti, mládež aj seniori. 
Medzi najväčšie úspechy tancujúcich manželov patrí napríklad reprezen
tácia Slovenska na World Championship Senior Standard v Drážďanoch, 
kde v septembri 2010 získali 40. miesto.                        -ciz/red-

mesiac dobrých rozvodov

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

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

len po 1 €!!!
Ponuka platí od 1.2. do 28.2.2011. Cena je bez DPH.

pre všetky osobné 
a ľahké úžitkové
vozidlá

Ak si kúpite 
kompletnú
sadu kladiek
dostanete
rozvodový remeň
a vodnú pumpu

1299 druhov rozvodových kladiek
1839 druhov rozvodových remeňov
1301 druhov vodných púmp

é 

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

47. 
 malacká 
hudobná 
jar
pod záštitou 
primátora mesta
nedeľa:  20. 3. o 17.00 h, KD – Ci-

gánski diabli
nedeľa:  27. 3. o 17.00 h, synagó

ga – Barbora Šramková, 
Peter Srvátka, klavírny 
kokteil

nedeľa:  3. 4. o 17.00 h, KD – Adrie-
na Bartošová, Juraj Bu-
rian, Štefan Bučko

nedeľa:  �0. 4. o 16.00 h, KD MHJ 
deťom – Divadlo Haff, 
Zuzana Hassová – WAU 

nedeľa:  �7. 4. o 17.00 h, KD – Laco 
Deczi & Celula New York, 
USA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Výcviková škola 
pre vodiacich psov
hľadá pre šteniatka nových vychovávateľov.

Ak chcete sprostredkovať 
našim šteniatkam veselé 
detstvo, nájdete si pre ne  
dostatok voľného času, 
ste ochotný učiť sa, 
ako so šteniatkom 
správne  komunikovať 
a chcete pomôcť ľuďom 
so zrakovým postihnutím, 
radi Vás privítame 
v našom kolektíve. 

Informácie:	 http://guidedog.unss.sk/sk	kto-chce-pomoct/spolupraca.php
Kontakt: 0948	88	85	22,	0911	11	93	97,	alebo 	guidedog@unss.sk

Nech žije 1. máj!

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Drobná inzercia

KUPÓn

3
Kníhkupectvo 

ĽUbica

Autorom výroku, ktorý tvorí taj
ničku, je nemecký prozaik, publi
cista a pedagóg Jean Paul – vlast
ným menom Friedrich Richter 
(1763–1825).

VODOROVNE
A zacieľ, zameraj – alebo (bás.) – 

plúžia – pichol B 2. časť tajničky – 
nevydávali hlboké tlmené zvuky, ne
mumlali C strašil – slovne pomáhal 
–  3. časť tajničky  D  umelecký  vo
jenský súbor (skr.) – meno belgické
ho maliara Woultersa – neovláda – 
medzinárodný kód letiska Atlanta – 
úhor  po  anglicky  E  naničhodník, 
podliak – značka nákladných auto
mobilov – asána po česky F zavádzal 

novú výrobu – 4. časť tajničky G af
rický vojak s európskym výcvikom – 
približne – dvojkolesový vozík, kára

ZVISLE
1  vzdelávaj  –1. časť tajničky  

2 zn. pascalu – preddavok (z franc.)  
3 reflex sínokarotický (skr.) – lehota 
po rusky 4 druh palmy – veľmi kričí 
5 apendektómia (lek. skr.) – mužské 
meno 6 skratka vojenskej hodnosti 
major  –  osviežujúci  nápoj  (mokka)  
7 obyvateľ mesta Aš – planá núbijská 
bavlna 8 sedacie umývadlo – rímske 
číslo 51 9 medzinárodné ozn.  lieta
diel Rakúska – bylina s drobnými žl
tými  kvetmi  –  vezmi  si  10 osobné 
zámeno  –  objemová  jednotka  11 

jednotka  magnetického  odporu  – 
meno  ženy  košického  rozprávača 
Andera  12  konzervujú  dymom  – 
osem po nemecky 13 plnený koláč 
z  kysnutého  cesta  –  skratka  valuty 
14  značka  zubnej  pasty  –  sála  po 
česky 15 sídlo v Japonsku – orientál
ne mužské meno 16 cudzí po angl. 
–  Inspektor  General  (angl.  skr.)  
17 vylievala – ad acta (kanc. skratka)

Pomôcky: Rik, eel, asker, avans, 
kas, OE, rel, Date

Kto chce súťažiť o sadu CD a DVD, 
nech pošle  kupón spolu so správny
mi odpoveďami do 21. 2. a zaradíme  
ho do žrebovania.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky – 
V novom roku zdravia a šťastia 
veľa vám redakcia želá – sme vy
žrebovali  Margitu Stráňavovú 
z Ul. R. Dilonga v Malackách. 
Získava sadu CD/DVD. Žiadame ju, 
aby sa do 21.  3. ohlásila v redakcii.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

MH 11B1

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
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KrížovKa Pripravil: VOJtECH KúKOľ

KUPÓn
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Čítajte / vyhrajte

MiLáČiKovia
Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách? 
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

„Ide o novú tradíciu  stretávania 
sa  so  všetkými  primátormi  a  sta
rostami v regióne, ktoré sa uskutoč
nia vždy začiatkom roka,“ povedal 

Frešo.  Kraj  sa  chce  podľa  župana 
v tomto roku zamerať na rozvoj do
pravy, cyklotrás a  regiónu ako  ta
kého, sústredí sa aj na väčšie mož

nosti získania zdrojov z Európskej 
únie,  zvýšenia bezpečnosti a pre
vencie. Medzi ďalšie priority kraja 
patrí vzdelávanie a podpora tradícií 
a kultúrneho dedičstva v rámci 10. 
výročia vzniku samosprávnych kra
jov.  Pozornosť  župy  sa  sústredí  aj 
na  šport,  keďže  sa  v  Bratislave 
a v Košiciach budú konať na prelo
me apríla a mája Majstrovstvá sve

ta v  ľadovom hokeji. V  tomto du
chu sa kraj prezentuje aj na rôznych 
medzinárodných veľtrhoch a bude 
zapojený aj do spoločných aktivít 
s  hlavným  mestom.  Príjemným 
spestrením  stretnutia  v  divadle 
Aréna  bolo  kabaretné  predstave
nie  Stalo  sa  v  Bratislave  v  podaní 
študentov z bratislavského konzer
vatória v pôsobnosti BSK.

Bradáč Bonny a berňas Benny sú naj
lepší kamaráti. Každý víkend spolu 
stvárajú  šibalstvá  a  zažívajú  nové 
dobrodružstvá.

ZLAtKA tOMKULIAKOVÁ

Župan Pavol Frešo sa stretol  s primátormi 
a starostami z celého Bratislavského kraja.

Spestrením stretnutia bolo kabaretné predstave
nie Stalo sa v Bratislave v podaní študentov z bra
tislavského konzervatória.

Župan sa stretol s primátormi 
a starostami z celého kraja
Až 66 primátorov a starostov z celého bratislavského regiónu sa 
stretlo so županom Pavlom Frešom, na ktorom boli oboznámení so 
strategickými prioritami župy v najbližšom období. Podľa župana je 
dôležité, aby boli predstavitelia samosprávy informovaní o hlavných 
zámeroch, ktoré majú dopad na celý región. 

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

• Prenajmem 1i byt v blízkom cen
tre, 2. p., 36 m2, 280 € + 80 € záloha 
na energie. Kontakt: 0911 53 03 20.

V romanci Do polnoci doma spo
znáva Amélia Hathawayová mla
dého muža zo zámožnej  spoloč
nosti,  ostrieľaného  v  umení  zvá
dzať. Ako to všetko dopadne?
Román  Jed nášho milovania  zí
skava  Jana Hocová  z  Malaciek. 
Žiadame  výherkyňu,  aby  sa  do 
21. 3. ohlásila v redakcii.

Ak  chcete 
s ú ť a ž i ť 

o knihu Do 
polnoci do
ma,  pošlite 
do 7. 3. nale
pený  kupón 

a  možno  sa 
práve  na  vás 
usmeje  šťas
tie.

Kníhkupectvo ľubica
OC hotela Atrium, tel.: 772 67 34
Po –Pia 9.00–17.30 h
So 9.00–12.00 h

Červený 
kríž ožíva 

Miestny spolok Slovenského   
Červeného kríža  (SČK) v Malac
kách má novú predsedníčku. Je 
ňou Klaudia Kovárová, ktorá  in
formovala o zmenách vo fungo
vaní  spolku.  Jednou  z  nich  je 
vytvorenie internetovej stránky 
www.sckmalacky.estranky.sk. 
Webstránka  ponúka  kurzy  pre 
deti i dospelých a informácie zo 
života spolku. Nová predsedníč
ka  vyjadrila  úprimné  poďako
vanie svojej predchodkyni Dane 
Kollovej za jej obetavú prácu.

red

SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi 21. 3. 2011 od 
8.00 do 11.00 h v Spoločenskom dome MCK  –  1.  poschodie,  na 
Mierovom  námestí 10,  v  Malackách  (vedľa  Inkubátora).  Na  odber  si 
prineste občiansky preukaz,  kartu poistenca,  preukaz darcu. 
Bližšie informácie:
www.sckmalacky@estranky.sk Informácie o našich činnostiach, projek
toch a kurzoch www.nts.sk – darcovstvo krvi, príp. na tel. 0903/03 13 54.

Valentínska kvapka krvi
DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Vstúpte, n. o. – rehabi
litačné stredisko pre 
ľudí s mentálnym po
stihnutím Malacky, 
príjme do TPP 

SOCIÁLNEHO 
PRACOVNíKA.
Výhodou  je:  ukončené VŠ vzde
lanie II. st., odbor sociálna práca, 
vodičský preukaz typu B.
Žiadosti  a  životopisy  posielajte 
do 28. 2. na vstupte@gmail.com. 
Tel.: 0918 75 65 48, 034/772 62 74. 
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Keď doznie posledné slovo preja
vu, ozve sa mohutná kakofónia po
tlesku. Ľudia jasajú, v úprimnom 
nadšení z vypočutého volajú mužo
vi na slávu. Píše sa rok 1921 a Hitle
rova moc populisticky vzrastá.

Dejiny nám milosrdne poskytujú 
množstvo dôkazov o tom, ako sa 
inak pevná vôľa ľudského jedinca do
káže zmeniť spolu s jeho svedomím 
na pokrútenú paródiu kritického 
myslenia. Mnohí 
si len veľmi matne 
uvedomujú, ako 
veľmi vplýva po
danie určitej sprá
vy na ich zdravý 
úsudok, na ich lo
giku, ako obratne 
útočí na ich kritic
kého ducha. 

Mienkotvorná 
sila médií dokáže 
s precíznosťou 
stredovekého ka
ta popraviť aké
koľvek vaše po
chyby, doterajšie 
zmýšľanie či uhol 
pohľadu. Nech si už myslíte čokoľvek, 
slovo je nepopierateľným semien
kom väčšiny všetkých činov, ktoré 
boli kedy vykonané – či už to boli tie 
zlé, alebo tie dobré, je len na úsudku 
zdatného záhradníka, ako to semien
ko do pôdy plnej mozgov vloží.

V súčasnosti sú médiá spoločen
ským faktorom, ktorý nemožno opo
menúť pri žiadnej stránke života. In
ternet, tlač, rádio či televízia, to všet
ko sú otvorené a vždy dostupné 
studnice zaujímavostí, ktoré vás vá

bia sladkým hláskom poznania, za
tiaľ čo vy ešte tápate v nevedomosti. 
Média sú tu však v prvom rade pre 
nás, majú nás viesť pri orientácii 
v tomto svete, majú udržovať infor
mácie v našich hlavách adekvátne  
k aktuálnemu dátumu v kalendári. 
Môžeme ich prirovnať k plnej chlad
ničke – ak ste hladní, tak vám príde 
neoceniteľná a s veľkou chuťou po
otvoríte jej dvierka, aby ste si z nej 

niečo uchmatli. 
A redaktori, čiže 
ľudia, ktorí sú sku
točným médiom 
medzi vami a in
formáciou? Tí sú 
šikovní výrobco
via, ktorí informá
cie prv, než sa do
stanú do vašej 
„chladničky“, sta
rostlivo zabalia 
do vlastného oba
lu, ktorý často ne
nápadne pozme
ní celý váš úsudok 
ohľadom daného 
výrobku. Princez

nú za ženu a pol kráľovstva tým žur
nalistom, ktorých objektivita neko
líše pod ťarchou 30 strieborných.

Flirtovať s terminológiou, správ
ne použiť štatistické údaje či hu
morne parafrázovať rôzne situácie, 
to veru nedokáže každý z nás. Silu 
slova by sme jednoducho nemali 
podceňovať, veď nie nadarmo sa 
predsa hovorí: – Na počiatku bolo 
slovo...

MÁRIO LORENC; 
foto: http://nancy777.com/

Sila slova
Rétorik sa odmlčí, skúsene nechávajúc za vyslovenou myšlienkou 
značnú pauzu. Desiatky uší hltajú každé jedno slovo. „Boli sme 
ponížení, ukrivdení, náš hrdý národ bol priveľmi nespravodlivo od
súdený! Každý jeden z vás, ktorý ma teraz počúva, si nezasluhuje 
živoriť v nedostatku! Prozreteľnosť ma povolala, aby som slúžil môj
mu vlastnému národu a vyviedol ho z hrozivej biedy...“

Celý nasledujúci týždeň mali ve
riaci všetkých farností malackého 
dekanátu výnimočnú možnosť uc
tiť si unikátny relikviár. Relikvia je 
nedlhý úlomok kľúčnej kosti sv.  
Konštantína Cyrila, ktorý je ucho
vávaný v Pribinovej kaplnke v Ka
tedrále svätého Emeráma v Nitre.

Uctievanie relikvie je predovšet
kým vyjadrením vďačnosti za dar 
kresťanstva a kultúrnosti, ktorý  
sv. Cyril a sv. Metod nášmu národu 
nielen sprostredkovali, ale pro
stredníctvom ktorého sme vstúpili 
aj do širšieho kontextu európskych 
dejín. Duchovné posolstvo ich ži
vota je pre nás výzvou uchovávať 

vzácne dedičstvo našich predkov, 
čo u každého predpokladá prijatie 
štafety viery a jej odovzdanie ďal
ším generáciám. 

Putovanie relikviáru po celom 
Slovensku (2011–2013) je súčas
ťou duchovnej prípravy cirkvi na 
1150. výročie príchodu veľkých kres
ťanských vierozvestcov sv. Cyrila 
a sv. Metoda na naše územie (r. 863). 
Oslavy v roku 2013 by mali byť spo
jené aj s návštevou pápeža Bene
dikta XVI. na Slovensku, ktorého  
v januári oficiálne pozval prezident 
Slovenskej republiky. 

DANIEL MASAROVIČ; 
foto: raj

Skupiny obyvateľov sú čoraz čas
tejšie napádané ofenzívou obchod
ných zástupcov, ktorí v snahe o uza
tvorenie novej zmluvy na odber 
elektriny používajú praktiky vedúce 
až k obavám o finančnú a osobnú 
bezpečnosť. Na takéto nekalé podni
kateľské praktiky už upozornili aj 

viaceré denníky a televízie vo svo
jich spravodajských reláciách. S ne
gatívnymi ohlasmi od občanov 
a klientov sa pravidelne stretáva aj 
najväčší dodávateľ elektriny na Slo
vensku ZSE a podnety občanov do
stal aj Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (ÚRSO). Osobné, písomné, 

ale predovšetkým telefonické na
hrávky zákazníkov ZSE potvrdzujú, 
že sú pravidelne konfrontovaní po
chybnými a nezákonnými praktika
mi podomových predajcov elektri
ny, na čo v konečnom dôsledku do
plácajú. Bežnou, no nezákonnou 
praxou týchto ľudí, pracujúcich pre 
niektorých alternatívnych dodáva
teľov elektriny, je zavádzanie klien
tov, že zastupujú novú nástupnícku 
firmu po ZSE, pretože pôvodná ZSE 
už služby neposkytuje(!) a majú do
konca povolenie na uzatvorenie 
novej zmluvy. 

ZSE a ÚRSO preto upozorňujú 
spotrebiteľov, že žiadny obchodný 
zástupca alternatívnych dodávate
ľov, ktorý domácnostiam alebo pod
nikateľom ponúka zmenu dodá

vateľa, nekoná v mene úradu ani 
v mene ZSE. ZSE sa dištancujú od 
pochybných praktík neférových pre
dajcova odporúča zákazníkom – od
berateľom elektriny, aby si v súvis
losti s návrhom na zmenu dodáva
teľa elektriny podrobne preštudo
vali obchodné podmienky zmluvy 
na dodávku elektriny a zamerali sa 
aj na odkazy pod čiarou a formulá
cie písané drobným písmom. Okrem 
toho je dôležité preveriť, či dodá
vateľ nemá v zmluve zohľadnené aj 
iné poplatky za uzatvorenie, resp.  
vypovedanie zmluvy, a dôkladne si 
preštudovať vypovedacie podmien
ky zmluvy. Podomoví predajcovia 
totiž skryté poplatky a sankčné po
kuty zámerne zatajujú.

V prípade pochybností sa klienti 
môžu obrátiť na zákaznícku linku 
ZSE 0850 111 555.

      ts; foto: sisa

Pozor na podvodníkov!
Otvorenie trhu s elektrinou aj pre domácnosti síce prinieslo spo
trebiteľom konkurenčné prostredie, nižšie ceny a možnosť výberu, no 
zároveň sa táto oblasť podnikania stala predmetom záujmu rôznych 
firiem, ktorých konanie v mnohých bodoch presahuje rámec zákona. 

Najčastejšie praktiky podomových predajcov:
• prezentujú sa ako nástupnícke firmy tradičných dodávateľov a ponú

kajú „zľavu na elektrinu“ (v zásade vo výške do 15 %)
• zatajujú ďalšie poplatky a sankcie
• neuvádzajú fakt, že z celkovej sumy za spotrebu elektriny sa možná 

zľava týka iba dodávky samotnej komodity, ktorá tvorí približne polovicu 
celkovej ceny. To znamená, že ak priemerná domácnosť platí okolo 360 
eur ročne za elektrinu, zľava sa týka len sumy cca 180 eur a pri 10 % je to 
teda úspora asi 18 eur/rok, čo je suma, ktorá sa dá usporiť aj zefek
tívnením spotreby (rady, ako na to sú na www.setri.sk).

NIE	SÚ	MEDZI	NAMI:
Ján Šteffek, Lozorno, *1925, 
Helena Hladíková, Malacky, 

*1922, Tomáš Bartalský, Malacky, 
*1950, Šimon Adamec, Lakšárska 
Nová Ves, *1934, Sofia Weissová, 
Kostolište, *2010, Mária Prokešo
vá, Malacky, *1927, Júlia Drábko
vá, Kuchyňa, *1937, Mária Lich
novská, Malacky, *1927, Sida Špo
ránková, Malacky, *1926, Milan 
Pullmann, Malacky, *1946, Marian 
Čecho, Jakubov, *1959, Gabriela 
Kurová, Malacky, *1964, Ján Po
lák, Kostolište, *1929).

SPoMiEnky

Už 1 rok, čo nie je 
medzi nami, odi
šiel, ostali sme sa
mi. Ťažko je nám 
bez neho, smutno 
je nám všetkým, 
už to nie je také, 

ako bolo predtým. Ostal smutný 
ten náš dom, tak veľmi nám 
chýbaš v ňom. 2. 1. uplynul rok, čo 
nás opustil náš otec, dedko, pra
dedko, svokor ROBERT VACULA. 
S úctou a láskou spomína celá ro
dina.

MALAcká MATrikA
od 24. 1. do 7. 2. 2011

Vzácna relikvia 
v Malackách

Koncom januára celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský v Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sláv
nostnú svätú omšu, počas ktorej odovzdal dekanovi a správcovi 
malackej farnosti Jánovi Hudecovi relikviár obsahujúci vzácnu 
relikviu svätého Cyrila.

Relikviou je úlomok kľúčnej kosti jedného zo solúnskych bratov – svätého 
Cyrila. 

VÍTAME	MEDZI	NAMI:
Richard Hlavatý, 19. 1.; 
Juraj Sušila, 25. 1.

Nie každý, kto u vás zazvoní, vás navštevuje s čistými úmyslami.

Záhoráci 
plesat 
budú!
Miuí mojí Záhoráci,
s radoscú vám scem oznámit, že  
sa tento rok 42. Záhoráckí bál 
predsaj enem uskutečňí!

A to ve Starej tržnici na Námjescí  
SNP v Bratislavje v sobotu 5. 3., teda 
ešče ve fašangu (škaredá streda bu
de až devátého). Šeckich vás srdečňe 
pozdravujem, lúbáám a teším sa na 
to, až vám budem mocit podat ru
ku...

Vaša MÁRIA KRÁLOVIČOVÁ, 
richtárka

Návšteva 
doma 

V Galérii Mestského centra 
kultúry sa 4. 2. konala vernisáž 
výstavy s názvom Návšteva 
doma, ktorej autormi sú dvaja 
mladí umelci – rodáčka z Mala
ciek Miroslava Filová a sympa
tický Čech Lumír Seifert. 

Obaja sa stretli na brnianskej 
Masarykovej univerzite. Vernisáž už 
tradične otvorila riaditeľka MCK Ja
na Zetková, ktorá v krátkosti pred
stavila Miroslavu ako autorku kera
mických sôch a predmetov a Lumíra, 
ktorý je autorom malieb na tejto vý
stave. Tvorbu oboch autorov spája 
to, že vychádzajú z prírody a často ju 
vo svojich dielach znázorňujú. Ver
nisáže sa zúčastnilo niekoľko desia
tok ľudí, ktorí rozhodne nešetrili po
chvalnými slovami na adresu oboch 
umelcov. Výstava bude v Galérii 
MCK prístupná až do 27. 2.       raj
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ŠPORT

Atlétky excelovali 
Malacké atlétky dali zabudnúť na predchádzajúce „šedé“ výkony 
a na halových M SR 6. 2. rázne potvrdili príslušnosť k slovenskej 
špičke vo svojich kategóriách. Celkovo vydolovali štyri zlaté, jednu 
striebornú a dve bronzové medaily a AC Malacky sa stal vďaka nim 
druhým najúspešnejším klubom šampionátu.

BC RTJ reprezentovali v kategórii 
starších žiakov v hmotnosti do 46 kg 
Jaroslav Hanúsek a v kategórii junio
rov v hmotnosti do 57 kg Marián Ba
láž. Obaja boxeri podali vynikajúce 
výkony a dôveru trénerov, ktorí ich 
pripravujú na blížiace sa majstrov
stvá Slovenska, nesklamali. J. Hanú
sek sa stretol s boxerom z Galanty 
Marcelom Oláhom. Duel bol veľmi 
vyrovnaný, a preto sa výsledok skon
čil nerozhodne v pomere 4:4. Vzhľa
dom na to, že sa v prvej lige boduje 
elektronicky, je veľmi malá pravde
podobnosť remízy. J. Hanúsek boxo
val útočný box, čo od neho tréneri 
vyžadovali a doslovne naháňal sú
pera po ringu. Toto mu prinieslo za
slúžené víťazstvo a vyhral na po
mocné body. Druhý do ringu vstúpil  

M. Baláž. Tomu určil žreb boxera 
z mestského športového klubu Vra
nov nad Topľou (MŠK VR). M. Baláž 
predviedol nádherný box, ktorý dví
hal zo sedadiel samotných trénerov 
BC RTJ. Nádherná práca nôh, úhyby, 
duckingy, sidestepy, práca telom, 
pestrá škála úderov, prevažne di
rektov, to všetko divák mohol vidieť 
a tréneri iných oddielov nešetrili 
chválou. M. Baláž deklasoval svojho 
súpera neskutočne vysokým bodo
vým rozdielom 13:1. Bolo to vlastne 
finále, pretože v tejto hmotnosti boli 
len dvaja borci. Druhý deň do finále 
nastupoval J. Hanúsek opäť proti do
mácemu boxerovi Kolomanovi Dö
me z BC Galanta. Finálový duel vy
hral 4:1 na body. 

ALI REISENAUER

Poslankyňa 
v bežeckom 
drese

V poslednú januárovú sobotu 
sa v Gbeloch uskutočnilo vy
hlasovanie najlepších bežcov 
v 2. ročníku Moravskosloven
ského bežeckého pohára, kto
rý sa skladá z Grand Prix Slo
vácko a Grand Prix Záhorie. 
Medzi 33 pretekmi pohára ne
chýbal ani náš cestný beh Ma
lacká desiatka. 

Na vyhlásenie výsledkov z Mala
ciek prišli zástupkyňa primátora  
M. Tedlová, predsedníčka organi
začného výboru (OV) M. Trenčíková, 
podpredseda (OV) a podpredseda 
komisie pre vzdelávanie, mládež 
a šport A. Pašteka a Mária Osuská, 
predsedníčka Mestskej organizácie 
Matice slovenskej v Malackách, kto
rá je tiež spoluorganizátorom behu. 
Po rekordnej účasti vyše dvesto pre
tekárov v roku 2010 sa bežci u nás 
predstavia 12. 11. tohto roka už na 
28. ročníku Malackej desiatky, teda 
v 29. pretekoch bežeckého pohára. 
Malačanov potešilo, že sa môžu po
pýšiť nielen organizáciou Malackej 
desiatky, ktorá sa medzi 33 pretekmi 
určite nestratila, ale i tým, že spolu 
s nimi bola na vyhlasovaní i čerstvá 
poslankyňa Gabriela Janíková 
s manželom, ktorá si prebrala cenu 
za 2. miesto v kategórii žien nad 35 
rokov v Grand Prix Záhorie. V Grand 
Prix Záhorie bolo v tejto kategórii 
hodnotených 119 pretekárov. V Mo
ravskoslovenskom bežeckom pohá
ri bola G. Janíková tretia zo 109 pre
tekárok.

ap

Emil Jung
druhý 
medzi 
veteránmi

Malačan Emil Jung, pretekár 
oddielu vodného motorizmu 
Malacky, ktorý roky patril me
dzi najlepších v tomto športe 
nielen na Slovensku, ale i v Eu
rópe a vo svete, sa nestratil   
ani v minuloročnom hodnote
ní športovcov. 

V januári sa v Medveďove usku
točnilo už tradičné vyhlasovanie 
najlepších vodných motoristov Slo
venska za rok 2010. 

Po odjazdení minuloročných pre
tekov v Bratislave, Brne, Komárne, 
Jedovniciach a Šoporni mu konečný 
počet bodov vyniesol v kategórii 
Veterán – 500 cm³ striebornú me
dailu v rámci majstrovstiev Sloven
ska. Prvenstvo v tejto kategórii pa
trilo Jánovi Szabóovi a tretie miesto 
Sándorovi Szarkádimu, pretekárom 
Lodiara Komárno.

Emil Jung obsadil i druhé mies
to v hodnotení v rámci Slovenské
ho pohára vodných motoristov. 
A tak i jeden z najmenších oddie
lov vodného motorizmu na Slo
vensku mal svojho zástupcu medzi 
najlepšími. Na trati ho uvidíme ur
čite i v tomto roku, veď na vylepšení 
motora svojho člna už začal pra
covať.

ap

O víťazoch základných kategórií 
rozhodovalo vedenie a tréneri volej
balového oddielu a o najpopulárnej
šom volejbalistovi hlasovali účastníci 
podujatia. O kultúrny program sa 

postaral pesničkár Vlado Handl a hu
dobná skupina SETBACK, ktorá sa 
predstavila v staronovej zostave aj 
s basgitaristom Dušanom Tvoríkom. 
Ceny odovzdával Marián Andil, po

slanec a člen komisie MsZ pre vzdelá
vanie, mládež a šport, Christián Pa
ďour, majiteľ a konateľ Formula Cafe 
Šport, s. r. o., dlhoročný partner vo
lejbalu v Malackách, a Richard Ne
mec, reprezentant SR a 6násobný 
držiteľ ocenenia najlepší volejbalista 
Slovenska. V rámci programu R. Ne
mec odprezentoval aj projekt vo
lejbalovej akadémie, ktorý rozbieha 
od budúceho školského roka v spo
lupráci so Strojárom Malacky.

Víťazi jednotlivých kategórií:
Dievčatá U18 – Tatiana Vozárová 

(liberka družstva junioriek – 3. mies
to v 2. lige), tréner Pavel Novota

Chlapci U18 – Marián Lukáč (na
hrávač družstva žiakov – 8. miesto 
na M SR), tréneri Jozef Schreiber 
a Matej Haringa

Beachvolejbal ženy – Lucia Mi
chalovičová (2. miesto na finálovom 
turnaji M SR s Luciou Čižmárovou, 
účasť na turnaji Svetovej série v Čí
ne), tréner Vladimír Procházka

Beachvolejbal muži – Samuel 
Podstupka (2. miesto na M SR do 20 
rokov s Tomášom Halandom, účasť 
na MS do 19 rokov v Portugalsku), 
tréner Michal Litva

Muži – Tomáš Šamulka (nahrávač 
a blokár A družstva, 4. miesto v 1. lige)

Ocenení odchovanci 
v službách iných klubov
Miroslava Reháková (ŠŠK Bilíkova, 

členka základnej zostavy reprezen
tácie kadetiek SR) Peter Michalovič 
(DHL Ostrava, člen širšieho kádra re
prezentácie mužov SR) Milan Lízala 
(COP VOLLEY Trenčín, člen základnej 
zostavy reprezentácie juniorov SR)

Najlepší tím VO TJ Strojár Malac
ky – družstvo žiakov (8. miesto na  
M SR a 7. miesto vo finále SP)

Najpopulárnejší volejbalista: 
1. Dušan Rusňák (21 hlasov), (odo
vzdaných 72 hlasovacích lístkov),  
2. Tomáš Šamulka (16 hlasov), Erik 
Husár (10 hlasov), 

duš; foto: J. Valachovič

Malacká výprava v Galante. V popredí J. Hanúsek a M. Baláž (v červenom 
drese).

Malackí boxeri 
mimoriadne 
úspešní

Začiatkom februára sa v Galante konalo I. kolo SLB. Turnaja sa 
zúčastnilo 75 boxerov zo 16 oddielov z celého Slovenska. Tréneri 
Ali a Robert Reisenauerovci priviedli do Galanty dvoch nádejných 
nováčikov. 

Volejbalisti roka 2010 sú známi
Koncom januára sa v Spoločenskom dome MCK v Malackách uskutočnila výročná členská schôdza VO TJ Strojár Malacky a slávnostné 
vyhlásenie 4. ročníka ankety Volejbalista roka. 

Zľava Matej Haringa, Marián Lukáč, Richard Nemec a Dušan Rusňák

M. Baňovičová 
pri oceňovaní 

Dve zlaté medaily podľa očakáva
nia vybojovala Claudia Hladíková 
v behu na 60 m prekážok a v skoku 
do diaľky, hoci najmä v prekážkovom 
behu mala silnú súperku v osobe Lu
cie Mokrášovej zo Spartaka Dubnica 
nad Váhom. V behu na 60 m obhájila 
minuloročné zlato Monika Baňovi
čová, ktorá uplynulé týždne bojovala 
s boľavými trieslami. Tréningový vý
padok sa podpísal pod finálový čas 
(8,05 s), ale neovplyvnil zisk zlatej 
medaily. „Mala som trochu strach. 
Zo súperiek aj z možných ďalších bo

lestí v nohe. Zlato som získala a časy 
ešte môžem vylepšiť v ďalších prete
koch,“ referovala po dekorovaní no
vej majsterky Slovenska M. Baňovi
čová. Veľký deň mala v trojskokan
skom sektore Eliška Chvílová, ktorej 
po ročnej odmlke pretkanej zrane
niami opäť zavesili na krk zlatú me
dailu. V rozcvičke letela k dvanástim 
metrom a potvrdila veľkú formu. 
Prvý pokus v súťaži (11,83 m) postavil 
malackých fanúšikov na nohy. Zna
menal nový osobný rekord pretekár
ky.     TK AC

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport vyzýva športové organizácie 
na území mesta, aby do 28. 2. predložili návrhy na najlepšieho špor
tovca v kategórii dospelých, najlepšieho športovca v kategórii  
mládeže a najlepší športový kolektív za rok 2010. Návrhy zasielajte 
spolu s krátkym popisom dosiahnutých výsledkov na adresu: MsÚ Ma
lacky, komisia pre vzdelávanie, mládež a šport, Radlinského 1, 901 01 
Malacky. Súčasne žiadame športové organizácie, ktoré nepredložili 
podklady pre finančné dotácie na rok 2011 vo forme tabuľky s vý
sledkami, členskou základňou a nákladmi klubu za predchádzajúci rok 
(tlačivo na www.malacky.sk, sekcia Občan – Šport a rekreácia), aby 
tak urobili do 28. 2. na rovnakú adresu.

výzvA 
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