
Rozhlas a  televízia Slovenska 
(RTVS) so sídlom Mlynská doli
na, 845  45 Bratislava je od  1. 
ja nuára poberateľom úhrad 
za služby, ktoré poskytuje verej
nosti (pozn. red.: koncesionárske 
poplatky). Kto je oslobodený od  
povinnosti platiť úhradu, platí  
polovičnú sadzbu úhrady, ale
bo ju vôbec neplatí z  dôvodu 
viacnásobného odberu, je po
vinný do  31. marca poberate
ľovi doložiť doklady preuka
zujúce uvedený nárok, ak túto 
skutočnosť do  31. 12. 2012 ne
preukázal poberateľovi úhrady 
predložením dokladov. 

Ak do určeného termínu nepred
ložíte doklady o nároku na oslobode
nie od platby koncesionárskych po
platkov, o nároku na zníženie sadzby 
alebo o  neplatení úhrady, v  zmysle 
Zákona NR SR č. 340/2012 Z. z. vám 
po termíne 31. 3. 2013 obnovia pred

pisy úhrad so spätnou platnosťou 
od 1. 1. 2013.

Doklady treba zaslať na adresu: 
RTVS 
Mlynská dolina
845 45 Bratislava.
Platenie úhrady od  1. 1. 2013 sa vy
konáva v  zmysle Zákona NR SR  
č. 340/2012 Z. z. Výšku sadzby pre fy
zické a právnické osoby uvedený zá
kon nezmenil.

Plná sadzba pre domácnosť 
(odberateľa elektriny) s  účinnosťou 
od 1. 1. 2013 je 4,64 €/1 mesiac. 
Polovičná sadzba 
je 2,32 €/1 me siac.

Pracovisko pre styk 
s verejnosťou:
Benediktiho 5, Bratislava, 
telefón č.: 02 32 50 52 00

Platitelia – domácnosti
•  Platiteľ úhrady je fyzická osoba, 

ktorá je evidovaná dodávateľom 
elektriny v  evidencii odberateľov 
elektriny v domácnosti ako odbera
teľ elektriny v domácnosti v odber
nom mieste, pre spotrebu v  byte 
alebo v rodinnom dome.

•  Platiteľ, ktorý je evidovaný dodá
vateľom elektriny v  evidencii od
berateľov elektriny v  domácnosti 
vo viacerých odberných miestach, 
platí úhradu len za  jedno odberné 
miesto, ak vznik tejto skutočnosti 
oznámi a  preukáže poberateľovi 
úhrady.

•  Sadzba úhrady sa znižuje na polo
vicu platiteľovi, ktorý je poberate
ľom dôchodkových dávok po dľa 
osobitného predpisu alebo pobe
rateľom rovnocenných dôchod
kových dávok vyplácaných zo za
hraničia, nemá pravidelný príjem 
zo zárobkovej činnosti, nežije v do
mácnosti s inou osobou s pravidel
ným príjmom zo zárobkovej čin
nosti a  vznik tejto skutočnosti 

ozná mi a  preukáže poberateľovi 
úhrady.

•  Sadzba úhrady sa znižuje na polo
vicu platiteľovi, ktorý je poberate
ľom dávky v hmotnej núdzi alebo 
je osobou spoločne posudzova
nou s poberateľom dávky v hmot
nej núdzi a vznik tejto skutočnosti 
oznámi a  preukáže poberateľovi 
úhrady.

•  Od povinnosti platiť úhradu je oslo
bodený platiteľ, ak žije v  domác
nosti s  fyzickou osobou s  ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorá má 
na adrese odberného miesta tohto 
platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je 
fyzickou osobou s ťažkým zdravot
ným postihnutím a vznik tejto sku
točnosti oznámi a zároveň preuká
že poberateľovi úhrady.

kcsztp

ZUŠkárske začiatky
K spevu sa mladučká Malačianka 

dostala už v útlom veku. „Spomínam 
si, že už v škôlke som spievala a pani 
učiteľky ma chválili. Tiež som sa zú
častnila nejakej menšej súťaže, kde 
som spievala Trávička zelená. Pani 
učiteľky zo škôlky odporučili mojim 
rodičom prihlásiť ma do ZUŠ a oni tak 
urobili,“ hovorí Lucia. Jej hudobné 

začiatky sa však nespájajú priamo 
so spevom. „Nechodievala som síce 
na spev, študovala som hru na gitare, 
ale našťastie som mala veľmi dobré
ho učiteľa, ktorý ma na vystúpeniach 
popri gitare nechal aj spievať. Po  3 
rokoch v  ZUŠ som začala chodiť aj 
na  spev, ale po  roku ma to omrzelo 
a  štúdium v  ZUŠ som úplne ukonči
la. Potom som už spievala len doma,“ 

vyznáva sa talentovaná študentka. 
K  spevu ju priviedli rodičia. „Majú 
radi hudbu a  od  malička si so mnou 
radi spievali, za čo som im, samozrej
me, vďačná,“ zdôraznila Lucka.

Prihlásená dvakrát
Už od prvej série Superstar sedá

vala malá Lucka pred televíznym pri
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 Pandora pokrstí 
svoj album

Mladí rockeri z  nášho mesta 
po  dvoch rokoch spoločného pô
sobenia a  koncertovania v  kluboch 
na západnom Slovensku nahrali svoj 
prvý album a chystajú sa ho pokrstiť 
vo veľkom štýle. Volá sa Všetci za jed
ného a  vraj vystihuje podstatu a  tí
mového ducha kapely, ktorá funguje 
na  báze dohody a  veľkej 
spolupráce všetkých šty
roch členov. 6Vi
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Malacký hlas finančne 
podporuje

Študenti, pozor! 
Je čas tvoriť.

Primátor J. Ondrejka vyhlásil už 
6. ročník súťaže literárnej tvorivos
ti Malacké brko. Do súťaže sa môže 
zapojiť študujúca mládež z Malaciek 
od 15 do 20 rokov. Nezáleží na tom, či 
títo mladí ľudia študujú v malackých 
gymnáziách alebo v stredných a vy
sokých školách v  iných 
mestách. Dôležitá je chuť 
tvoriť! 4Vi
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Ako to vyzerá 
s projektmi?
Malacky sú dlhodobo kladne hodno
tené za kvalitné vypracúvanie projek
tov a  veľkú úspešnosť pri získavaní 
fondov na ich rea lizovanie. V posled
ných rokoch bol Bratislavský kraj zne
výhodnený pri získavaní eurofondov, 
boli nám však k  dispozí
cii zdroje z  Operačného 
programu Bratislavský kraj. 3Vi
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16ročná študentka 
2. ročníka gymnázia 
v Ma lackách Lucia 
Adamo vičová sa 
v aktuálnom ročníku 
celosvetovo zná mej 
súťaže Superstar 
prebojovala riad ne 
ďaleko – do ToP 25 
najlepších súťažiacich 
zo Slovenska a Česka. 
Lucia milo prekvapila 
nielen seba a svoje 
okolie, ale aj obávanú 
po rotu. Do ne ba ju vy
chválili 
práve v poslednom 
castingovom diele, 
ktorý Televízia Markíza 
odvysielala 24. februára. 

 Kruto přísně dobrá 
superstar z Malaciek

Pokračovanie na 4. strane

Zľavy z koncesionárskych poplatkov
sa po novom dokladujú v RTVS

Malacká
hudobná jar

Konečne prišla jar. Po  týždňoch 
bez slnečných lúčov a stále nekončia
ceho sneženia už začiatok jari vari tú
žobne očakával každý. Toto obdobie 
nám však nespríjemňuje len počasie, 
ale aj kvalitní interpreti, ktorí sa stali 
súčasťou už 49. ročníka Malackej hu
dobnej jari. 

Otvoril ju záznam z  koncertu An
drea Bocelliho, ktorý sme si mohli 
vychutnať vďaka zdigitalizovanému 
kinu. Pondelok 11. marca patril v Ma
lackách veľmi obľúbenej slovenskej 
a‘ cappelle Fragile. Tá aj tento rok po
bavila vypredaný Kulturní domeček. 
Nechýbali ani humorné poznámky 
rodáka z  Lábu Branislava Kostku či 
priateľské uťahovanie si z  Malačian
ky So ne Norisovej. Za  krásny zážitok  
si speváci vyslúžili – ako inak – stan
ding ovations. 

Kompletný program Malackej hu
dobnej  jari  nájdete  na strane 6.

natália Slobodová

V  utorok 12. marca sa začal  
týždeň písomných maturitných 
skú šok. Z  57 232 slovenských 
maturantov ich 170 maturova
lo v  dvoch malackých gymná
ziách. 

Gymnázium na  Ul. 1. mája tento 
rok pripravilo na  skúšky dospelosti 
113 študentov a v cirkevnom gymná
ziu, ktoré je súčasťou Spojenej ško
ly sv. Františka Assiského, tento rok 
maturuje 57 študentov. V  prvý deň 
externý test a slohová práca preverili 

Pokračovanie na 4. strane

Po písomných 
maturitách
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Kvalifikačné predpoklady:
 •  vysokoškolské vzdelanie 2. stup-

ňa,
 •  minimálne 2 roky praxe v oblasti 

cestovného ruchu, manažmentu, 
alebo marketingu, 

 •  skúsenosti s  tvorbou projektov, 
grantov sú výhodou.

Znalosti:
 •  aktívna znalosť minimálne jed-

ného svetového jazyka (AJ alebo 
NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk 
výhodou,

 •  znalosť PC: MS Word, MS Excel, MS 
Outlook, Internet,

 •  znalosť marketingových nástrojov 
a ich uplatnenia,

 •  vodičský preukaz skupiny B,
 •  znalosť regiónu Záhorie.

 Osobnostné predpoklady 
a zručnosti: 
•  samostatnosť, zodpovednosť, 

spoľahlivosť, flexibilita, kreatív-
nosť, komunikatívnosť 

•  reprezentatívna osobnosť,
•  organizačné   schopnosti, logic-

ko-analytické a finančné myslenie,
•  schopnosť tvorivej samostatnej 

ale aj tímovej práce,
•  vytrvalosť a orientácia na výsled-

ky,
•  manažérske zručnosti,
•  bezúhonnosť,
•  spôsobilosť na právne úkony v pl-

nom rozsahu.

Náplň práce, právomoci 
a zodpovednosti:
•  vedenie tímu ľudí a zodpovednosť 

za ich výkony, motiváciu a ná plne 
práce,

•  tvorba a  realizácia   marketingu 
a  propagácie cestovného ruchu 
regiónu Záhorie doma a v zahra-
ničí, 

•  zostavovanie a  realizácia dlho-
dobej a  krátkodobej koncepcie 
a stratégie rozvoja cestovného ru-
chu regiónu Záhorie,

 •  v spolupráci s členmi oblastnej or-
ganizácie vypracovávať a realizo-
vať ročný plán aktivít, monitoro-
vaciu a výročnú správu o činnosti 
organizácie a  vývoji cestovného 
ruchu v regióne Záhorie,

 •  príprava rozpočtov organizácie 
a  stratégie získavania a  čerpania 
finančných prostriedkov,

 •  budovanie mediálnych vzťahov 
a medzinárodných vzťahov,

 •  zodpovednosť za  plnenie plánu 
činnosti ako po  obsahovej aj fi-
nančnej stránke,

 •  zodpovednosť za  výsledky čin-
nosti Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Záhorie.

Zoznam požadovaných 
dokladov : 
•  štrukturovaný životopis vlastno-

ručne podpísaný,
•  žiadosť o prijatie do zamestnania 

(formou motivačného listu),
•  prehľad doterajšej praxe – profe-

siogram,
•  overená fotokópia dokladu o na-

dobudnutom vzdelaní,
•  výpis z  registra trestov nie starší 

ako 3 mesiace,
•  vypracovaný zámer rozvoja ces-

tovného ruchu Záhoria (maximál-
ne 1 stra na formátu A4),

•  písomný súhlas uchádzača na po-
užitie osobných údajov pre po-
treby výberového konania v zmys-
le Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov.

Žiadosť spolu s  požadovanými 
dokladmi zašlite do  28. 3. 2013 
(rozhodujúci je dátum podania 
žiadosti na  pošte) na  adresu sídla 
OOCR: 

Obecný úrad Smrdáky, 
906 03 Smrdáky 181 
s označením obálky 
NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONA
NIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR 
ZÁHORIE”

Práce sa začali 5. júna 2012 
a  tr  vať majú 16 mesiacov. To 
znamená, že najväčší a  najvý
znamnejší projekt mesta je už 
za polovicou.

Po zimnej prestávke, keď počasie 
nedovoľovalo kopať, sa v  polovici 
februára opäť začali práce na odka-
nalizovaní. V  týchto dňoch môžete 
vi dieť robotníkov na  železničnom 
priechode pri stanici a  na  uliciach  
J. Kráľa, B. Němcovej, Hurbanovej, 
Pe zinskej, Dubovej, Zá hradnej, Sa-
dovej, Lesnej, Dielenskej, R. Dilonga, 
Oslobodenia, M. Tillnera a J. Kubinu.

Pohľad späť
Zmluva o  dielo podpísaná me-

dzi Mestom Malacky a  Skupinou 
do dávateľov „Kanalizácia Malacky“ 
zastúpe ná vedúcim členom STRA-
BAG, s. r. o, nadobudla platnosť dňa 
18. 4. 2012. 

Odovzdanie a  prevzatie stave-
niska dodávateľovi sa uskutočnilo 
5. 6. 2012 a hneď v ten deň sa začali 
práce a začala plynúť lehota výstav-

by. Schválený bol aj harmonogram 
prác, ktorý sa priebežne podľa sku-
točností a  vývoja na  stavbe dopĺňa 
tak, aby boli práce čo najefektívnej-
šie. Zhotoviteľ napriek týmto čias-
točným posunom termínov potvr-
dzuje, že konečný termín ukončenia 
stavby bude dodržaný. 

Aktuálny harmonogram nájdete 
na ww.malacky.sk.

Predmetom stavby je kanalizácia, 
čerpacie stanice, domové prípojky, 
NN prípojky, prekládka vodovodu, 
rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie 
stanice.

REKAPITULÁCIA – CELÁ STAVBA:
Gravitačná kanalizácia nová
Malacky 14 286,00 m
Kostolište 1 801,00 m
Spolu 16 087,00 m
Tlaková kanalizácia
– nová 2 467,70 m
– rekonštrukcia 4 239,20 m
Kanalizačné prípojky
Malacky 956 ks
Kostolište 96 ks
Spolu 1 052 ks

REKAPITULÁCIA – 
DOTERAJŠÍ POSTUP PRÁC:
Od začiatku prác v júni 2012 do konca  
roka 2012 bolo zrealizovaných cel-
kom:
Gravitačná kanalizácia 
PVC 6 250,95 m
Gravitačná kanalizácia 
sklolaminát 33,37 m
Tlaková kanalizácia 1 065,68 m
Šachty betónové 169,00 ks
Kanalizačné prípojky          1 737,12 m
Rekonštrukcia 1 979,85 m

Na stavbe bolo v sledovanom ob-
dobí riešených viacero problémov,  
napr. nevyhovujúci technický stav 
vo dovodných prípojok, riešenie a  fi-
nancovanie prípojok navyše či zmeny 
uloženia trasy kanalizácie z  dô vodu 
jestvujúcich inžinierskych sietí alebo 
zmena trás stôk v dotyku s cestami.

FINANCIE za 06/2012–12/2012 hod-
nota prác bez DPH:       4 102 685,76 €
DPH 20 % 820 537,15 €
Spolu vrátane DPH 4 923 222,91 €

K 31. 12. 2012 je z celkového rozpočto-
vého nákladu stavby 10 897 657,89 € 
(bez DPH) prestavaných 37,65 %.

Základné informácie
DODÁVATEĽ: Skupina dodávate

ľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená 
vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG 
a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet pro
jektu je 14 661 632,38 €, z toho nená
vratný finančný príspevok z  eurofon
dov cez operačný program Životné 
prostredie je vo výške 13 928 550,76 € 
a  pokrýva 95 % nákladov. Zvyšných 
5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrý
va mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 km novej ka
nalizácie. Mesto Malacky je v  súčas
nosti odkanalizované jednotnou ka
nalizačnou sústavou v  dĺžke takmer 
32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. 
rokoch a je na ňu napojených 14 936 
obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

INFORMÁCIE: všetky potrebné in
formácie vám prinášame v Malackom 
hlase, v  eM TV, na  www.malacky.sk 
a tiež v mestskom rozhlase. Zhotoviteľ 
takisto doručuje písomnú informáciu 
o začatí prác na tejktorej ulici priamo 
do  poštových schránok obyvateľov 
danej ulice.

red, foto: otano

Oblastná organizácia cestovného ruchu ZÁHORIE vypisuje 
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 

Výkonný riaditeľ 
OOCR ZÁHORIE

Odkanalizovanie 
sa prehuplo 
do 2. polovice

Mesto Malacky si stanovilo vy-
budovanie terminálu integrovanej 
dopravy ako jednu zo svojich pri-
orít. Naplánovaná je rekonštrukcia 
Nádražnej ulice a autobusovej stani-
ce a zavedenie takzvaného terminá-
lu integrovanej dopravy. Projektová 
dokumentácia bola vypracovaná 
už v roku 2008 a je hlavným výcho-
diskom prípravy projektu. Odvtedy 
bola dokumentácia doplnená o nie-

ktoré výdavky, a  teda sa menil roz-
počet. 

Projekt, ktorý mesto so žiados-
ťou o  dotáciu podalo ministerstvu 
v máji 2012, zatiaľ nie je schválený. 
Počíta s  kompletnou revitalizáciou 
zóny a delí sa na osem stavebných 
objektov. Ide o  komunikácie, par-
koviská, spevnené plochy, dažďovú 
kanalizáciu, drobnú architektúru, 
sadovnícke úpravy, verejné osvet-

lenie, informačný systém BID (Bra-
tislavská integrovaná doprava), prí-
pojku nízkeho napätia pre IS BID 
a  kamerový bezpečnostný systém. 
Dočkať by sme sa mali aj nových 
autobusových nástupíšť a výstupíšť, 
ktoré budú výškovo oddelené 
od komunikácie, a  tým by mali byť 
aj bezpečnejšie. V rámci revitalizácie 
by na Nádražnej ulici mal pribudnúť 
aj nový mobilár a zeleň. 

Výraznou novinkou by malo byť 
zavedenie elektronických informač-
ných tabúľ, ktoré nás budú infor-
movať o  aktuálnych spojoch, meš-
kaniach a podobne. Podľa projektu 
by tu malo vzniknúť aj 69 nových 
parkovacích miest. Celkové nákla-
dy na  realizáciu sú 902  740,52 €. 
Mesto by sa malo podieľať sumou 
45 014,89 €. Zdrojom ďalších finan-

cií je Operačný program Bratislav-
ského kraja.

Projekt počíta s  termínom reali-
zácie od  mája 2013 do  decembra 

2015. To, či sa ho však naozaj poda-
rí uskutočniť, ešte stále nie je jasné. 
V súčasnosti je predložený na hod-
notenie na  Ministerstve pôdohos-
podárstva a  rozvoja vidieka SR ako 
riadiaceho orgánu pre Operačný 
program Bratislavský kraj. Termín, 
dokedy sa majú kompetentní roz-
hodnúť, nie je známy.

naty

 Dostanú terminál integrovanej dopravy 
 a rekonštrukcia Nádražnej zelenú?

Veľtrh pracovných 
 príležitostí

Aj vy patríte do  rozrastajúcej sa rodiny nezamestnaných? Šancu nájsť  
si vhodné zamestnanie ponúka najväčší veľtrh pracovných príležitostí  
na Slovensku Veľtrh práce – Job Expo 2013 v spojení s XV. Medzinárod
nou burzou práce, ktorý sa uskutoční 18.–19. apríla na výstavisku Agro
komplex v Nitre. 

Podujatie pripravuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a stretnú 
sa na  ňom zamestnávatelia zo Slovenska a  zahraničia, firmy zamerané 
na  vzdelávanie pre trh práce a  kariér ne poradenstvo, súkromné zamest-
návateľské agentúry, partneri siete EURES, ako aj európske inštitúcie a sie-
te poskytujúce občanom poradenstvo a pomoc v oblastiach od štúdia po  
prácu.         úpsvar

PRERUŠENIE 
distribúcie elektriny
Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sú-
stavy budú 22. marca 2013 od 8.00 do 15.00 bez dodávky elektriny ulice:  
Kláštorné námestie č. 3 a Mierové námestie č. 1, 5, 7, 10.          ZSE
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Webová stránka v novom šate
Oddelenie marketingu zrealizovalo na webovej stránke mesta niekoľ-
ko zásadných zmien. Ich cieľom je webovú stránku zatraktívniť a spre-
hľadniť. Obsahuje totiž nesmierne množstvo informácií, čo zvyšuje 
nároky na ich prehľadné usporiadanie a jednoduché vyhľadávanie.

SAMOSPRÁVA 

Webová stránka mesta Malacky je 
a vždy bola rozdelená na 5 hlavných 
sekcií: TITULNÁ STRANA, MESTO, 
OBČAN, PODNIKATEĽ, NÁVŠTEVNÍK. 
Doposiaľ sa po otvorení týchto sekcií 
zobrazilo takmer to isté. V strednom 
veľkom páse aktuálne správy a v  ľa
vom úzkom páse položky týkajúce sa 
danej oblasti – mesta, občana, pod
nikateľa či návštevníka. Po  novom 
sú aktuality len na titulnej strane. Vo 
zvyšných sekciách pribudli grafické 
bannery s  fotografiami, odkazujú
ce na  jednotlivé veci. Tak napríklad 
v  sekcii MESTO sú bannery mestský 
úrad, mestské zastupiteľstvo, mest
ské organizácie a  mnoho ďalších. 
V sekcii OBČAN nájdete bannery ako 

klientske centrum, matrika, dôležité 
tlačivá, dane a  poplatky, šport, kul
túra, ale i cestovné poriadky. Po roz
kliknutí týchto bannerov sa dosta
nete k  podrobnejším informáciám 
na danú tému. 

Vďaka týmto bannerom by mal 
čitateľ rýchlejšie a s menším počtom 
kliknutí nájsť informácie, ktoré potre
buje. Na webovej stránke pribudlo aj 
viac fotografií či grafických znakov. 
Základ zmien už je urobený, na nie
koľkých veciach však ešte stále pra
cujeme. Radi si preto vypočujeme aj 
vaše návrhy a  nápady. Môžete nám 
ich posielať na  media@malacky.sk 
alebo zatelefonovať na 034/ 7966 174

M. Janotová, vedúca OM 

Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR podpísalo s Mes
tom Malacky zmluvu o  poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku 
v hodnote viac ako 1 mil. €. Prostried
ky sú určené na elektronizáciu služieb 
samospráv Malaciek a Stupavy. Pro
jekt by mal byť dokončený koncom 
roka 2015. Zdrojom financovania je 
Operačný program Bratislavský kraj, 
v súčasnosti prebieha príprava verej
ného obstarávania.

Projekt prispeje k  zvýšeniu kva
lity a  efektívnosti služieb sa mo
správy a  k  zvýšeniu spokojnosti  
ob čanov, podnikateľov a  ostat
nej verejnosti s  miestnou správou. 
Elektro nizácia zníži administratívne 
zaťaženie občanov pri vybavovaní 
záležitostí na úradoch, zvýši transpa
rentnosť úradných procesov a  skrá
ti čas vyba vovania úradných agend. 
Elektronizované budú tie služby, kto
ré sú najčastejšie využívané a časovo 
najnáročnejšie. Obyvatelia Malaciek 
a Stupavy by mali mať do konca roka 
2015 prístup k 49 elektronickým služ
bám, o rok neskôr by mal informačný 
systém spracovať 15 tisíc elektronic
kých podaní. Služby samospráv budú 

nielen zelektronizované, ale aj vzá
jomne poprepájané. Zníži sa tak po
čet administratívnych úkonov klien
tov pri vybavovaní úradných agend. 

Vďaka elektronizácii sa sprístupnia 
informácie o podmienkach a priebe
hu poskytovania služby, resp. vyba
vo vania požiadavky, čím sa zvýši 
trans parentnosť komunikácie me
dzi verejnosťou a miestnou správou. 
Elektronizácia tiež umožní aktívnej
šiu účasť verejnosti na verejných ve
ciach. Dostupnosť služieb samospráv 
prostredníctvom internetu bude mať 
veľký význam nielen pre širokú verej
nosť, ale predovšetkým pre občanov 
so zníženou mobilitou, ktorým spô
sobuje chodenie po úradoch ťažkosti. 

Celkovo sa teda zlepší dostupnosť 
informácií, zvýši sa transparentnosť 
využívaných služieb i  transparent
nosť miestnej správy, zvýši sa miera 
kontroly samosprávy občanmi, zvý
ši sa  interakcia medzi mestom a ve
rejnosťou a  participácia občanov 
na  správe vecí verejných, zníži sa 
administratívne zaťaženie občanov, 
občania budú mať k  dispozícii viac 
služieb a  skráti sa čas vybavovania 
jednotlivých služieb.     -mija-

Prehľad všetkých projektov, na 
príprave a  realizácii ktorých mesto 
v súčasnosti pracuje: 

PALTOUR
Zdroj financovania: Program cezhra
ničnej spolupráce
Celkové náklady  588 266, 62 €,
Spolufinacovanie mesta  29 413,33 €. 

Projekt je ukončený. V  rámci tohto 
projektu boli zrekonštruované priesto
ry v  Malackom kaštieli. Dnes sú prí
stupné verejnosti a pravidelne sa tam 
konajú výstavy.

ROSEMAN – 
Cezhraničný manažment 
bezpečnosti cestnej dopravy
Zdroj financovania: Program cezhra
ničnej spolupráce 
Celkové náklady  86 015 €,
Spolufinacovanie mesta    4 300,75 €.

Projekt je ukončený. V rámci projek
tu boli zrealizované opatrenia na zvý
šenie bezpečnosti cestnej dopravy 
na tých úsekoch v meste, ktoré boli vy
hodnotené ako rizikové či nebezpečné. 
Vznikol tak napríklad deliaci ostrovček 
a  pruh pre odbočenie na  Brnianskej 
ulici či deliaci ostrovček a  nové prie
chody pre chodcov na Záhoráckej ulici. 
Boli osadené aj nové dopravné značky 
a radary merajúce rýchlosť. 

Elektronizácia samospráv 
Malaciek a Stupavy
Zdroj financovania: Operačný pro
gram Bratislavský kraj 
Celkové náklady  1 052 959,30 €, 
Spolufinacovanie mesta  52 647,96 €. 

Projekt bol v marci 2013 schválený, 
v súčasnosti sa pripravuje verejné ob
starávanie. Viac sa o projekte dočítate 
v samostatnom článku na tejto strane.

ISRMO OPBK – Rozvoj mestskej 
oblasti Juh – Malacky
Zdroj financovania: Operačný pro
gram Bratislavský kraj
Celkové náklady 1 742 999,99 €,
Spolufinacovanie mesta        87 150 €. 

Projekt bol podaný v  septembri 
2012. Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väz
by od vyhlasovateľa výzvy. Cieľom pro
jektu je revitalizovať verejné priestran
stvá a obnoviť budovu a okolie mater
skej školy na Juhu.

Rekonštrukcia sociálneho 
bývania na Hlbokej ulici
Zdroj financovania: Úrad vlády SR
Celkové náklady 25 323,77 €,
Spolufinacovanie mesta  1 398 €. 

Projekt bol podaný v  máji 2012. 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity však medzičasom 
prešiel z Úradu vlády SR pod Minister
stvo vnútra SR. Z tohto dôvodu bude
me musieť opätovné podávať novu 
žiadosť. Cieľom projektu je rekonštruk

cia bytov pre skupiny obyvateľov ohro
zené sociálnym vylúčením. 

Naučme sa separovať 
(nákup nádob na separovanie 
do škôl)
Zdroj financovania: Enviromentálny 
fond 
Celkové náklady 6 616,81 €,
Spolufinacovanie mesta        330,85 €. 

Projekt bol podaný v októbri 2012. 
Zatiaľ bez spätnej väzby od  vyhlaso
vateľa výzvy. Cieľom projektu je vy
budovať a  upevniť v  žiakoch základ
ných škôl a  materskej školy návyk 
na  triedenie odpadu. Zámerom pro
jektu je naučiť deti hravým spôso
bom správne rozlišovať jednotlivé ko
modity separovaného zberu, aby boli 
neskôr zodpovednejšie k sebe i k život
nému prostrediu.

Eliminácia sociálne patologických 
javov v komunite ohrozenej 
sociálnym vylúčením 
na ul. Skuteckého 1650/16 
Zdroj financovania: Rada vlády SR
Celkové náklady 66 000 €,
Spolufinacovanie mesta        13 500 €. 

Projekt bol podaný v  januári 2013. 
Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby 
od  vyhlasovateľa výzvy. Základnou 
myšlienkou projektu je prostredníc
tvom čiastkovej rekonštrukcie byto
vého domu na ul. Skuteckého 1650/16 
vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre ži
vot obyvateľov. 

I. a II. fáza komplexnej obnovy 
Malackého kaštieľa – detailné 
rozpracovanie projektovej 
dokumentácie
Zdroj financovania: Ministerstvo kul
túry SR
Celkové náklady 29 990 €,
Spolufinancovanie 1 499,50 €.

Projekt bol podaný v  januári 2013. 
Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby 
od  vyhlasovateľa výzvy. Cieľom je 
dopra covanie projektovej dokumen
tácie a stavebného povolenia projektu 
záchrany, rekonštrukcie a  adaptácie 
kaštieľa pre polyfunkčný komplex.

Záhorie, Malacky – 
odkanalizovanie

Viac o  projekte sa dočítate v  sa
mostatnom článku na str. 2

Existujúca hala spracovania 
druhotných surovín – 
modernizácia tech nológie 
spracovania druhotných surovín
Zdroj financovania: Operačný pro
gram životné prostredie
Celkové náklady  1 918 263,29 €,
Spolufinancovanie 95 913,16 €. 

Tento projekt skomplikoval požiar. 
27. augusta 2012 vo večerných ho
dinách došlo k  požiaru na  technolo
gickom zariadení, ktoré triedi odpad. 

V súčasnej dobe čaká mesto informá
ciu od poisťovne o výške poistného pl
nenia a následne sa začnú robiť kroky 
k  urýchlenému obnoveniu prevádzky 
technologickej linky.

INREN
Zdroj financovania: Program cezhra
ničnej spolupráce
Celkové náklady 112 221,02 €,
Spolufinancovanie  5 611,05 €. 

Projektové aktivity sú ukončené. 
Pro

gram cezhraničnej spolupráce IN
REN je bilaterálnym rakúskosloven
ským projektom. Ide o inteligentné vy
užívanie obnoviteľných zdrojov ener
gie. V  rámci projektu boli na  streche 
ŠH Malina namontované slnečné ko
lektory. Prostredníctvom solárnej ener
gie je ohrievaná teplá úžitková voda, 
vykurovacie telesá a voda v bazénoch. 

Rekonštrukcia Nádražnej ulice 
a autobusovej stanice 
Terminál integrovanej dopravy
Zdroj financovania: Operačný pro
gram Bratislavský kraj
Celkové náklady 902 740,52 €,
Spolufinancovanie 45 014,89 €.

Projekt bol podaný v  máji 2012. 
Za  tiaľ oficiálne nie je schválený, je na   
hodnotení. Viac o projekte sa dočítate 
v samostatnom článku na strane 2.

Revitalizácia verejného priestran-
stva na ul. Břeclavská a 1. mája
Zdroj financovania: Operačný pro
gram Bratislavský kraj
Celkové náklady 479 414,39 €,
Spolufinancovanie 23 970,72 €.

Projekt bol podaný v  máji 2012. 
Zatiaľ oficiálne nie je schválený, je 
na  hodnotení. Cieľom projektu je re
vitalizácia celej oblasti, čím sa vytvorí 
nové estetické a  bezpečné miesto pre 
občanov nielen nášho mesta, ale aj pre 
návštevníkov a turistov. Verejná zeleň 
bude zachovaná a  doplnená ďalšou 
zeleňou a zatrávnenými plochami. Vy
tvorí sa priestor oddychových zón, re
laxu a športového vyžitia. 

Výstavba skateparku 
Zdroj financovania: mestský rozpo
čet

V  súčasnosti sa čaká na  posledné 
stanovisko ŽSR k  vydaniu územného 
rozhodnutia. Následne bude zahájené 
stavebné konanie a vyhlásené verejné 
obstarávanie na dodávateľa.

• • •
Mestský úrad Malacky – OÚRŽP –  

Oddelenie územného rozvoja a  život
ného prostredia – projektové riadenie 
sa zaoberá tímovou prípravou a  imple
mentáciou projektov mesta. Konečným 
cieľom prípravy pro jektov je získavanie 
nenávratných finančných prostriedkov, 
prípadne výhodných úverov na realizá
ciu projektov mesta a tým zabezpečenie 
ich realizácie a  následný rozvoj mesta, 
zlepšenie životného prostredia, cestov
ného ruchu a  v  konečnom dôsled ku 
i majetku mesta.

Kompletný prehľad všetkých star ších 
projektov, úspeš ných aj neúspešných, 
nájdete na  www.malacky.sk v  sekcii 
MESTO v banneri Projekty z fondov EÚ.

Ako to vyzerá s projektmi 
a ich realizáciou?

Mesto Malacky je dlhodobo kladne hodnotené za kvalitné vypracú-
vanie svojich projektov a vysoké percento úspešnosti pri získavaní 
fondov na  ich realizovanie. V posledných rokoch bol síce Bratislav-
ský kraj znevýhodnený pri získavaní eurofodnov, boli nám však k dis-
pozícii aspoň zdroje z Operačného programu Bratislavský kraj (pro-
striedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja). 

 Mesto získalo NFP 
 na elektronizáciu

Mesto Malacky uspelo so svojou žiadosťou o nenávratný finančný prí-
spevok na elektronizáciu samosprávy. Po zrealizovaní projektu vyba-
via občania desiatky záležitostí z pohodlia domova.

mailto:media@malacky.sk
http://www.malacky.sk


4 5/2013KULTÚRA  /  ŠKOLSTVO

jímačom a pozorne sledovala, ako to 
tam vyzerá, a len čakala, kedy bude 
mať dostatočný vek, aby sa do súťa
že mohla prihlásiť aj ona. A jedného 
pekného dňa sa tak aj stalo. S prihla
sovaním do Superstar sa Lucii spája 
jedna milá príhoda. „O  tom, že som 
sa prihlásila, vedela len moja rodina 
a pár kamarátov, ktorí ma vždy chce-
li v  Superstar vidieť. Moja kamarátka 
a spolutanečníčka Diana Šimoničová 
, ktorá vedela, že spievam, za  mnou 
raz na  tréningu prišla s  tým, že ma 
prihlásila do  Superstar. Myslela som 
si, že si zo mňa len strieľa. Bolo to vtip-
né, pretože som nechcela, aby niekto 
vedel, že ja som sa už prihlásila sama. 
No nakoniec som musela ísť s pravdou 
von. Takže som bola prihlásená dva-
krát,“ hovorí s úsmevom Lucia o „po
istenom“ prihlásení do súťaže. 

TOP 100 za 100
Pred Superstar si rodáčka z Mala

ciek spev pred väčším publikom ne
vyskúšala. Spievala len na  žiackych 
koncertoch v  rámci ZUŠ. V  2. diva
delnom kole Superstar si však mala 
možnosť zaspievať na pódiu s klaví
rom pred kamerami a menším pub
likom. Pri duete bolo obecenstvo 
vraj väčšie. „Bola to taká moja menšia 
premiéra. Bol to perfektný pocit a veľ-
mi som si to užívala,“ neskrýva nadše
nie Lucia. Úspech a postup v súťaži 
s ňou prežívali všetci, ktorí o ňom ve
deli. Sama hovorí, že to bola hlavne 
rodina a  rodičia. „Pretrpeli so mnou 
všetky kolá, tolerovali moje hnusné 

vystresované správanie sa k  nim po-
čas castingu aj divadla,“ hovorí super
staristka. Neskôr sa pridala i podpo
ra kamarátov, spolužiakov, no a jas
né, že o úspechu sa dozvedeli i bab
ky, dedkovia, tety a ujovia, bratranci 
a sesternice a, samozrejme, aj brat sa 
tešil z toho, že jeho sestra by mohla 
byť hviezda. O tom, že by raz mohla 
byť Superstar, Lucia snívala už ako 
dieťa. Dokonca o tom nahlas hovo
rila. „Uzavrela som stávku s  bratom, 
že keď sa dostanem do  TOP 100 dá 
mi 100 korún. Hm... Zdá sa mi, že brat 
na tú stovku zabudol.“

Odporne dobrá 
Mladá speváčka sa najviac obá

vala nevydareného vystúpenia pred 
porotou. Človek sa v  tej súťaži totiž 
dostane do hviezdnej roty ani nevie 

ako. „V  deň castingu som bola veľmi 
chorá. Navyše som mala také ,šťastie‘, 
že na rad som išla až okolo ôsmej ho-
diny večer, čiže skoro na  koniec. Ča-
kala som tam asi jedenásť hodín vy-
stresovaná, so zachrípnutým hlasom 
a  nevedela som, čo zo seba budem 
schopná vydať. Videla som, že ružové 
papiere sa postupne počas dňa míňa-
jú, takže moje šance sa stále znižovali,“ 
opísala svoje pocity Lucia. Pred po
rotu vraj už išla len s tým zaspievať si 
a vypočuť názor poroty. Aj tak však 
chcela dať do  toho všetko. „Po  od-
spievaní pesničky som videla, ako sa 
porota usmieva, a to mi prišlo neuve-
riteľné. Potom prišli tie 
chvály a slová ako ‚kruto 
přísně dobrá‘, ‚odporne 
dobrá‘ a ja som už nedo-
kázala rozmýšľať nad ni-

čím iným ako nad otázkou v mojej hla-
ve: Žeby som naozaj postúpila?. Poro-
ta mi tam ešte pár vecí rozpráva la, no 
ja si už naozaj nepamätám čo. Bola 
som v šoku a vôbec som ich nepočú-
vala. Sústredila som sa už len na to, či 
Ewička Farná ten ružový papier pokrčí 
alebo mi ho dá pekný vyrovnaný ako 
vstupenku do ďalšieho kola. 

Nebráni sa spoluprácam 
ani ďalšej súťaži

Luciina cesta súťažou sa teda za
čala veľmi sľubne, no dnes už vieme, 
že vypadla pred bránami semifiná
le (nedostala sa do TOP 15). Na Slo

vensku však existuje viacero spevá
kov, ktorí sa presadili a  tiež patrili 
medzi tých, ktorí sa do  finále tejto 
súťaže neprebojovali. Možno teda 
Malačianka očarila viacerých produ
centov a  v  najbližších rokoch o  nej 
budeme počuť viac. „Som otvorená 
všet kému, čo sa týka spevu a  hudby, 
čiže spoluprácu s  producentmi, kto-
rých som potenciálne zaujala, by som 
určite neodmietla. Rada by som sa 
tomu venovala. Ak sa ale nenaskytne 
žiadna príležitosť, Superstar alebo aj 
inú spevácku súťaž v budúcnosti rada 
vyskúšam opäť,“ priznala Lucia. 

No a  na  poslednú otázku: čo jej 
do života priniesla Superstar? – od
povedala sympatická kráska s  veľ
kým nadšením. Posúďte sami. 

„Táto súťaž mi dala veľa nových 
zážitkov a  skúseností. Človek nezistí, 
aké to je, pokiaľ to nezažije na  vlast-
nej koži. Vidieť, ako sa realizuje celé 
nakrúcanie, že je za  tým kus driny aj 
zo strany štábu. Je pravda, že toto ob-
dobie by sa dalo označiť za  najstre-
sovejšie v  mojom živote, no zároveň 
som spoznala veľa super ľudí. Medzi 
súťažiacimi nebola žiadna rivalita. As-
poň ja som si ju nikde nevšimla. V zá-
kulisí bola vždy dobrá nálada, aj keď 
sme už nemuseli, stále sme spievali, 
pretože to bolo to, čo sme mali všetci 
radi. Rada spomínam na  casting, ale 
najmä na divadlo, keď sme boli 3 dni 
v kuse spolu a spolu sme zvládali stre-
sové situácie a navzájom sme sa pod-
porovali,“ uzavrela Lucia. 

Text: N. Slobodová 
Foto: archív L. A.; TV Markíza

 Kruto přísně dobrá superstar z Malaciek
Dokončenie z 1. strany

Podmienky súťaže:
Kategórie:
I. deti predškolského veku
II. žiaci 1.–4. ročníka ZŠ
III. žiaci 5.–9. ročníka ZŠ a žiaci pr

vých štyroch ročníkov osemročného 
gymnázia 

IV. študenti strednej školy
Technika:
ľubovoľná, plošné i  priestorové 

práce 
Veľkosť práce:
bez obmedzenia

Termín odovzdania prác:
do 30. mája 2013
Miesto odovzdania prác:
Mestský úrad, 
Radlinského 1, 
Malacky – recepcia
Ceny:
a) Cena primátora mesta Malacky
b)  v každej kategórii jedna Hlavná 

cena a  ďalšie tri ocenenia bez 
určenia poradia

Termín vyhlásenia výsledkov:
jún 2013

Ocenené a  ďalšie vybrané práce 
budú vystavené v Mestskom centre 
kultúry v  Malackách a  zverejnené 
v mestských médiách.

V súťaži sa deti a mládež môžu zú
častniť prácami vytvorenými v  ško
lách a  školských zariadeniach, ale 
aj  tými, ktoré vytvorili doma. Pod
mienkou však je, aby výtvarné práce 
boli aktuálne, vytvorené v priebehu 
školského roka 2012/2013. Do súťa
že budú prijímané i kolektívne práce.

Súťažné práce je potrebné ozna
čiť na zadnej strane alebo na pevne 
pripojenom hárku papiera nasledu
júcimi údajmi:

Práce zasielané školou:
1.  meno a  priezvisko dieťaťa/žia

ka,
2. ročník, ktorý navštevuje, 
3.  adresa školy/školského zariade

nia,
4.  meno, priezvisko a titul pedagó

ga, pod vedením ktorého žiak 
pracoval.

Práce zasielané individuálne:
1. meno a priezvisko dieťaťa,
2. vek,
3. ročník, ktorý v škole navštevuje,
4.  adresa bydliska, telefonický 

kon takt.

Z priestorových dôvodov sa budú 
veľkorozmerné a  priestorové práce 
prijímať len od 15. mája 2013. 

Ocenené práce zostávajú mestu 
Malacky, ostatné súťažné práce si 
bude možné vyzdvihnúť do  konca 
školského roka 2012/2013 v referáte 
školstva MsÚ v Malackách.

Text: A. H., foto: archív súťaže

 Študenti  
chopte sa bŕk, 
 je čas tvoriť!
Primátor Jozef Ondrejka vyhlasuje  
6. ročník súťaže literárnej tvorivosti

Do súťaže sa môže zapojiť študujúca 
mládež z Malaciek od 15 do 20 ro
kov. Nezáleží na tom, či títo mladí ľu
dia študujú v malackých gymnáziách 
alebo v stredných a vysokých školách 
v  iných mestách. Rozhodujúca je 
chuť a talent tvoriť originálne literár
ne diela. Primátor Malaciek stanovil 
tieto témy:
Próza: Svoju budúcnosť vidím takto!
Poézia: Radosť, Vášeň, Neha

V  poézii sa dovoľuje spracovať 
všet ky tri témy alebo si vybrať iba 
jed nu. Súťažné práce posielajte do  
15. 5. na brko@malacky.sk a v šty
roch vytlačených origináloch s ozna
čením na  obálke MALACKÉ BRKO 
na  adresu Mesto Malacky, Radlin
ského 2751/1, 901 01 Malacky.

Práce treba poslať elektronicky 
i  poštou (prípadne doručiť osob ne 
do  MsÚ – oddelenia marketingu). 
Bliž šie informácie aj prihlášku do   
súťaže nájdete na  webovej stránke  
mesta www.malacky.sk (Občan– 
–vzde lávanie–školské súťaže).

Text, foto: N. Slobodová

Malacká paleta 2013
Primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka vyhlasuje 5. ročník 
výtvarnej súťaže pre deti a mládež Malaciek na tému

 Mám taký plán...

ich vedomosti zo slovenského jazy
ka a  literatúry.  Výsledky tejto časti, 
ktoré sa hodnotia centrálne, sa štu
denti dozvedia až 7. mája, desať dní 
pred ústnymi maturitami. Len slo
hové práce hodnotia domáci učite
lia. V stredu 13. marca sa maturanti 
popasovali s  cudzími jazykmi. Ma
turita z  nich je povinná, no jazyk si 
mohli vybrať. Všeobecným trendom 
je úbytok maturantov z nemeckého 
jazyka a  zrkadlom tohto stavu je aj 
pomer maturantov z týchto jazykov 
v  Malackách. Z  angličtiny maturuje 
na štátnom gymnáziu 85 študentov 
a  na  cirkevnom 39, z  nemčiny 25 
na štátnom a 18 na cirkevnom. Štvr
tok 14. marec patril menej obľúbenej 
matematike. Tú si v Malackách zvoli
lo 34 maturantov. Majú za sebou ex
terný test z tohto predmetu. 

Text, foto: T. Búbelová

Po písomných 
maturitách
Dokončenie z 1. strany

Takto Lucia trénovala na gitare približne rok pred prvou Superstar. Počas súťaže sa spriatelila aj s porotkyňou Ewou Farnou.

mailto:brko@malacky.sk
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JASNÉ, ŽE ZA
POUŽÍVANIE
KARTY
VÁS RADI
ODMENÍME

OTVORTE SI U NÁS ÚČET,
ZAPLAŤTE KARTOU ZA NÁKUPY
POČAS 2 MESIACOV ASPOŇ
100 € A MY VÁM PRIPÍŠEME 
NA ÚČET 30 €. 
PONUKA PLATÍ DO 31. 3. 2013.
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 49. malacká 
hudobná jar

III. koncert MHJ – 24. 3. 2013 o 17.00 h v Kultúrním domečku
Gabriela Kolčavová Trio 
(USA/CZ) – jazz vstupné 7 €

IV. koncert MHJ – 7. 4. 2013 o 17.00 h v Kultúrním domečku
Guitartitas 
(SK/CZ/A) – gitarové kvarteto
www. guitartitas.com vstupné 5 €

V. koncert MHJ – 14. 4. 2013 o 17.00 h v Kultúrním domečku

Klartet – klarinetové kvarteto vstupné 3 €

49. malacká hudobná jar 
deťom

17. 3. 2013 o 17.00 h v Kultúrním domečku
Funny Fellows – Teatro la Pedale: Tralala bum
www.funnyfellows.sk vstupné 2,50 €

21. 4. 2013 o 17.00 h v Kultúrním domečku
Funny Fellows – Teatro la Pedale: 
O poštárovi Vincovi
www.funnyfellows.sk vstupné 2,50 €

Vstupenky sú v predpredaji už od 10. 2. 2013 v Kultúrním domečku (kino).
Pokladňa je otvorená vždy 2 hodiny pred každým podujatím.  www. mckmalacky.sk

KULTÚRA

Krst cédéčka nahraného a  vyda
ného v Ostrave je naplánovaný na 23. 
marca o  20.00 h v  Spoločenskom 
dome MCK v  Malackách a  chalani 
sľubujú skvelú šou. Igor Holka (21), 
Daniel Štefanovič (19), Tomáš Mari
kovič (21) a Peter Bartoník (17) – po
slední traja ešte študenti, spolu hrajú 
len krátko a hoci ani jeden z nich nie 
je profesionálny muzikant, v hudob
nej súťaži Rock Me Fest v Nitre v roku 
2012 sa ako víťazi štvrťfinále vo svo
jej kategórii dostali až do semifinále 
a takmer až do finále.

Toto energické kvarteto, ktoré 
vzniklo v roku 2011, prešlo viacerými  
zmenami repertoáru i  obsade nia. 
Od  začiatku minulého roka začali 
tvoriť a hrať výhradne vlastné piesne 
a už po pár mesiacoch sa roz hodli na
hrať album. V presvedčení ich utvrdi
li pozitívne ohlasy náv števníkov ich 
koncertov v Galante, Šali, Nitre, Han
dlovej i Bratislave. „Bola to pre nás aj 
dobrá príležitosť uvedomiť si aj ne
dostatky a  doladiť, čo bolo treba,“ 
hovorí za  všetkých Peter Bartoník, 
basgitarista ka pely Pandora, ktorá 
sa predstavila aj na ostatných dvoch 
ročníkoch Prvomájových Malaciek. 
Po  rekordne krátkom čase spoloč
ného pôsobenia majú títo chlapci 

v  Malackách s  vydaním vlastného 
cédéčka určite prvenstvo. Aké sú 
ich ďalšie plány a sny? „Chceme hrať 
hudbu, v ktorej si každý nájde niečo 
svoje, ktorá osloví široké spektrum 

ľudí, nielen vyhranených rockerov,“ 
hovorí Peter. „Naše piesne sú veselé, 
plné energie a ich melódie vám dlho 
budú znieť v  hlavách, ale príďte sa 
sami presvedčiť na krst nášho debu
tového albumu,“ pozýva bas gi tarista 
Peter Bartoník. Vraj sa naozaj máme 
na  čo tešiť: „Zažijete šou plnú ener
gie, spoznáte skvelé piesne z nášho 
albumu a  užijete si rockovú zábavu 
ako sa patrí,“ pozýva skupina Pan
dora, pričom meno krstného otca 
zatiaľ necháva zahalené rúškom ta
jomstva.

Kto chce vedieť viac o kapele, do
zvie sa na www.pandorarock.sk.

-tabu-

 Pandora pokrstí svoj
 debutový album

Mladí rockeri z  Malaciek po  dvoch rokoch spoločného pôsobenia 
a koncertovania v kluboch na západnom Slovensku nahrali svoj prvý 
album a chystajú sa ho pokrstiť vo veľkom štýle. Volá sa Všetci za jed-
ného a vraj vystihuje podstatu a tímového ducha kapely, ktorá fungu-
je na báze dohody a veľkej spolupráce všetkých štyroch členov.

Výtvarnému umeniu sa v  na-
šom meste darí aj vďaka skú-
seným pedagogičkám, ktoré 
tento odbor vyučujú v Základ-
nej umeleckej škole v  Malac-
kách. 

Jednou z  nich je Marta Štangle
rová z  Veľkých Levár, ktorej patrí 
aktuálna výstava v Galérii Mestské
ho centra kultúry. Jej žiaci a  ich ro
dičia ju ako výtvarnú pedagogičku 
poznajú od  roku 1990. Zato me
nej známa je jej súkromná tvorba. 
Dielo tejto záhoráckej maliarky je 
poznačené spätosťou s  prírodou 
a blízke duše vo viacerých obrazoch 
spoznajú podobnosť so zákutiami 
Rudavy a  okolia. V  tvorbe nevyne
chala ani figurálnu tvorbu a zvečni
la aj svoje vnúčence. Jej obrazy vy
volávajú farebnú vizuálnu pohodu 
a  vzbudzujú celkový upokojujúci 
pocit. Výstava potrvá do 28. marca. 

Ďalšie dve dámy z  malackej sy
nagógy, kde má ZUŠ svoj úrodný 
ateliér, vyrazili so svojou tvorbou 

do  veľkomesta. Rozália Habová 
a Eva Režná nakrátko zabudli na roly 
učiteliek a stali sa obdivovanými vý
tvarnými divami. V sobotu 9. marca 
popoludní maličký priestor CT Gal
lery v centre Bratislavy otvoril dvere 
ich hosťom, priateľom a  obdivova

teľom ich maľby a keramickej tvor
by. Vernisáž výstavy Maľba a  kera
mika bola pastvou pre oči a zároveň 
priestorom na stretnutie s prajnými 
ľuďmi. Ak budete mať cestu okolo, 
určite tam zájdite a neoľutujete!

Tretia výstava sa začala verni
sážou v  Malackom kaštieli takisto 
v sobotu 9. marca, no autorky obra
zov sú generačne mladšie kolegyne 
a  predtým žiačky vyššie spomenu

tých dám. Výstava s názvom Časem 
je spoločnou prezentáciou moder
ného umenia, ktoré vzniklo zo štet
cov Radky Glajškovej, Barbory Uhar
čekovej, Lenky Kubíčkovej, Vandy 
Kráľovičovej a  Jany Michalovičovej. 
Ich rôznorodé výtvarné výpovede 
o  pocitoch a  náladách, spracované 
rovnako rozličnými technikami mô
žete obdivovať v Malackom kaštieli 
do 24. marca. 

Text, foto: -tabu-

Tri krásne výstavy

Výtvarníčka Marta Štanglerová s kurátorkou výstavy Denisou Bogdalíkovou

Eva Režná a Rozália Habová so spokojným úsmevom na ich spoločnej výstave
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Nemôžeme zachrániť, 
môžeme pomôcť

Keď sme sa na Plamienok obrátili 
s  našimi otázkami, dostali sme po
zvanie na  návštevu. Akiste aj preto, 
aby sme pochopili a prelomili osob
né tabu z prostredia, ktoré sa dotýka 
smrti ale je aj o živote. Rozhodovanie 
sprevádzali zvláštne pocity. Človek 
sa prirodzene vyhýba stretnutiam 
s prostredím, ktoré ťaží smútok, oba
va, beznádej, pocit prázdnoty a bez
mocnosti. Našli sme však niečo iné 
– príjemné, do  žltooranžova lade
né útulné priestory akoby vytrhnu
té z  neľútostnej reality, poradenské 
centrum, herňa, najmä však pozitív
ni, milí a usmiati ľudia, ktorí už stretli 
veľa ľudskej bolesti. Koľko sĺz asi vi
deli tieto steny? Určite viac, než si ná
hodný návštevník vie predstaviť. Ne
poznáte podrobnosti definitívnych 
detských odchodov a ako rodič si to 
radšej ani nechcete predstavovať. 
Niekedy nám však osud pripraví taký 
guláš, ktorý sami nedokážeme strá

viť – a na to sú tu školení odborníci, 
napospol ľudia, ktorí preberú časť 
starostí a žiaľu na svoje plecia, zdie
ľajú, počúvajú a učia žiť... Plamienok 
je s rodinou v najťažších chvíľach ži
vota, a  tak prirodzene zbližuje tých, 
ktorí tu zostanú. Stretnutia sa nekon
čia a  Plamienok pomáha aj neskôr, 
po strate dieťatka. 

Ako sa o Plamienku dozvedia?
„Povedia im o  nás v  nemocnici, 

keď už je jasné, že liečba nezaberá. 
Rodičia majú dve možnosti, pobyt 
v  nemocnici alebo návrat domov, 
pričom potrebnú odbornú zdravot
nícku starostlivosť vieme zabezpečiť 
vrátane zapožičania medicínskych 
prístrojov,“ vysvetľuje Mária Farka

šová, zástupkyňa riaditeľky hospica 
Plamienok, n. o. „Náš klinický tím je 
v  pohotovosti 24 hodín denne se
dem dní v  týždni. Tvoria ho lekári, 
zdravotné sestry, sociálni pracovníci 
a psychológovia, ktorí sa v službách 
obmieňajú. Navštevujú rodiny žijúce 
do dvoch hodín autom od Bratislavy 
podľa potreby, v posledných fázach 
života v niektorých prípadoch aj nie
koľkokrát za deň,“ hovorí M. Farkašo
vá. Základom ich filozofie je dobro 
dieťaťa a  kvalita jeho života, pod
porená domácim prostredím. „Aby 
pomoc hospicu bola účinná, deti, 
rodičia a pracovníci hospicu si musia 
navzájom vybudovať vzťah založený 
na dôvere. Tento vzťah je pre nás veľ
kou hodnotou. Dávame, ale zároveň 
dostávame,“ píše o sebe organizácia 
na  svojej webstránke www.plamie
nok.sk. „Vybudovanie takéhoto vzťa
hu vyžaduje čas. Dostatok času záro

veň umožňuje lepšie sa na stresujúce 
chvíle odchodu a na život po strate 
dieťaťa pripraviť.

Pomáhali aj na Záhorí
Aj keď sme vám mienili priblížiť 

konkrétne prípady, keď Plamienok 
pomáhal na Záhorí, vzdali sme sa tej
to myšlienky. Jatrenie rán je bolestné 
a  pochopili sme, že aj necitlivé. Vie
me, že tu medzi nami ste, rodičia ne
vyliečiteľne chorých detí, ale aj takí, 
ktorých anjelik je už v priestore, od
kiaľ niet návratu. „Z približne 120 detí 
za 10 rokov sme mali vo svojej starost
livosti 11 detí z oblasti Zahoria. Naše tí
my navštevovali rodiny v Malackách, 
Skalici, Senici, Myjave, Šaštíne, Rud
níku aj v  Plaveckom Štvrtku. Zo Zá
horia pochádzalo aj dievčatko, o kto
rom napísala knižku s  názvom Ema 
novinárka Soňa Rebrová,“ hovorí PR 
manažérka Plamienok, n. o., Veronika 
Trulíková. V roku 2011 ju vydalo vyda
vateľstvo Evitapress. Dojímavý osud 
svojej dcéry niekoľko mesiacov po jej 
smrti autorke vyrozprávala jej mama, 
pričom bolestné rozprávanie bolo pre 
ňu aj istým spôsobom terapie.

Vyrozprávať sa, pomáha
„Čas nestačí, je potrebné aj vykro

čiť,“ zvykne podľa M. Farkašovej ho
voriť ich odborný garant a školiteľ zo 
Španielska Iván Gomez. Vyrovnať sa 
so stratou sa blízkym zdá takmer ne
možné. Zmĺknu a uzatvoria sa vo svo
jom žiali. O smrti sa hovorí ťažko, často 
nie je s kým. Mnohé rodiny, ktoré po
cítili stratu, prekvapil neskorší pocit 
samoty a  izolácie. Smrť nie je téma 
na rozhovor a okolie sa jej prirodzene 
vyhýba. Nevie, ako sa má k  rodičom 
po strate dieťatka správať, čo im má 

povedať, aby ich nezranilo. „V našom 
Poradenskom centre sa venujeme 
rodičom po strate dieťatka a deťom, 
ktoré stratili súrodenca, rodiča alebo 
starého rodiča. Stretnú sa u nás nie
len so školenými odborníkmi, ale aj 
s  inými rodinami s podobnou skúse
nosťou. To im dáva možnosť podeliť  
sa o  to, čo je pre nich ťažké, ale aj 
o  to, čo im naopak pomáha. Deje sa 
to v bezpečnom prostredí, v spoloč
nosti ľudí, ktorí im rozumejú, pretože 
ich spája podobná skúsenosť,“ hovorí 
M. Farkašová. Za všetko hovoria slo
vá mamičky zo Záhoria, ktorej dcérka 
bola v  starostlivosti hospica Plamie
nok: „Sú to už tri roky, čo nám navždy 
odišiel do nebíčka náš anjelik – Anič
ka. Čas možno zmiernil bolesť, ale 
otázky zostali navždy nezodpoveda
né. Prečo naše krásne nevinné diev
čatko muselo trpieť takou zvláštnou 
ojedinelou chorobou, o  ktorej sme 

ani nechyrovali, že vôbec existuje 
a končí sa odchodom z  tohto sveta? 
Vďaka vám všetkým z Plamienka, že 
ste v  posledných týždňoch a  dňoch 
jej krátkeho života boli pre ňu aj pre 
nás pomocnými anjelmi. Najťažšie 
chvíle boli pre nás vďaka vám mier
nejšie. Prinášate so sebou lásku, pria
teľskosť i  profesionalitu. Navždy pre 
nás zostanete príkladom ľudskosti. 
Ešte raz vám úprimne ďakujem a dob
rý chýr o vás budem stále šíriť ďalej!“

Pomoc je bezplatná
Plamienok všetky svoje služby de

ťom a  rodinám poskytuje bezplatne 
a svoju činnosť zabezpečuje výhrad
ne zo sponzorských darov, grantov, 

pravidelných malých príspevkov, kto
ré posielajú dobrovoľní prispievatelia 
formou trvalého platobného príkazu 
alebo z dvoch percent z dane. Prispie
vatelia a dobrovoľní spolupracovníci 
často prichádzajú spomedzi tých, kto
rí sami zažili stratu a v  ťažkých chví
ľach im samým dobre padla pomoc 
tohto zariadenia. 

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: Plamienok

SPEKTRUM / INZERCIA

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
Od 25. 2. dO 11. 3. 2013

Nie sú medzi nami
Cecília Osuská, Malacky, 
*1932; Marta Kachyňová, 
Lozorno, *1951; Mária Ši

šoláková, Závod, *1930; Anna Mi
chalovíčová, Malacky, *1928; Anna 
Wolfová, Malé Leváre, *1921; Justí
na Romanová, Malacky, *1915; 
Ivan Kučera, Malacky, *1949; Mar
gita Ondrejková, Malacky, *1930; 
Pavel Fuksa, Rohožník, *1919

Marcoví jubilanti
80 – Mária Bačková, Zde
něk Filip, Milan Gašpar, 
Mária Hozová, Mária Jan

čiová, Miroslav Jurkovič, Augustín 
Vacík, Karol Vyleta; 85 – Anna Klí
mová, Pavlína Matúšková, Fran
tišek Palka, Oľga Urbanovičová;  
91 – Helena Kurhajcová; 93 – Ro
bert Čermák, Jozef Ďurmek, Mária 
Makytová; 95 – Helena Benková; 
100 – Albína Michalovičová

Vítame medzi nami
Lucia Šatanová *1. 3.

Malacký hlas 
môžete čítať 
aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,  
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?  
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

2. 3. sme si pripo
menuli nedoži
tých 100 rokov 
na šej mamy Albí-
ny Jurkovičovej 
z  Malaciek, ktorá 
zomrela v  roku 

2002. S  láskou a  úctou spomína 
dcéra a syn s rodinami.

2. 3. sme si pripo
menuli 20. výročie 
úmrtia, drahého 
manžela, otca, de
da a pradeda Alo-
jza Jerigu z Mala
ciek. 

S láskou a úc tou spomína manžel
ka a deti s rodinami.

9. 3. sme si pripo
menuli 10. výro
čie, čo nás navždy 
opustila naša mi
lovaná manželka, 
mamička, babič
ka a  prababička 

Irenka Támerová. S  láskou a  úc
tou na ňu spomína manžel Milan, 
dcéry, vnúčatá a  pravnúčatá. Ba
bička chýbaš nám.

Odišiel si proti svo
jej vôli a  nás to  
stále bolí, neúplná 
cesta prerušená 
púť, veď si šiel len 
do práce a stihla Ťa 
násilná smrť. 
11. 3. sme si pripomenuli 6. vý ročie 
úmrtia náš ho drahého Viliama 
Kaina z Malaciek. S  láskou v srdci 
spomína celá rodina. Kto ste ho 
po znali, venujte mu tichú spo
mienku.

 Hospic Plamienok 
ostrov medzi 
dvoma brehmi

Horiaci plamienok v lodičke s tvarom orechovej škrupinky, ktorá ako-
by prevážala dušičky na  druhý breh, kam nik z  nás nedovidí. To je 
symbol i logo neziskovej organizácie Plamienok, ktorá už desať rokov 
pomáha nevyliečiteľne chorým deťom dôstojne, v obklopení rodiny 
prežiť ich posledné dni. Bratislavský samosprávny kraj dal minulý aj 
tento rok neziskovej organizácii finančný príspevok 14 861 €. Ako Pla-
mienok funguje? Podáva pomocnú ruku aj rodinám na Záhorí?

S  hlbokým zármutkom oznamu
jeme, že 7. 3. 2013 zomrel vo ve
ku nedožitých 93 
rokov absolvent 
pôvodného fran
tiškánskeho gym
názia v  Ma lac 
kách (matu rant 
z ročníka 1940)

prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc.
Bol spoluzakla dateľom a  dlho
roč ným vedúcim pracovníkom 
inšti túcie pre ďalšie vzdelávanie 
leká rov, farmaceutov a ostatných 
zdra votníckych pracovníkov, kto
rej pokračovateľom je Slovenská 
zdravotnícka univerzita, dlhoroč
ný pedagóg, uznávaný odborník 
a špecialista v stomatológii, autor 
viacerých odborných publikácií.

 Česť jeho pamiatke!

-ssfa-
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Atletický klub
AC Malacky
Záhorácka 95, 901 01 Malacky
Vladimír Handl – 0903 57 47 72,
e-mail: acmalacky@gmail.com
IČO: 31873901

Dlhodobo úspešný oddiel na mlá
dežníckej i seniorskej báze. Malackí at
léti patria vo svojich discip línach k slo
venským jednotkám a via cerí úspešne 
reprezentovali aj krajinu na  mládež
níckych MS a ME.

Amateur Boxing Club 
Malacky
Cesta mládeže 26, 901 01 Malacky
Ján Brandejs – 0903 256 346,
0911  024  884, e-mail:  amateur-
boxingclubmalacky@gmail.com
IČO:  42183472

Boxeri ABC Malacky od  založenia 
klubu získali na  medzinárodných tur
najoch niekoľko medailí, vrátane tých 
z majstrovstiev Slovenska.

Amateur Cyclo Club 
Malacky
Mierové nám. 14, 901 01 Malacky
Tomáš Polakovič – 0911 40 09 22,
0907 44 28 94, 0903 41 00 80
e-mail: acc.malacky@gmail.com
IČO: 37 929 721

Členovia klubu si spríjemňujú svoj 
život a zlepšujú si kondíciu športovými 
aktivitami so zameraním predovšet
kým na  cyklistiku. Prostredníctvom 
spo ločných výjazdov a sústredení spo
znávajú zaujímavé cyklistické miesta 
doma i v zahraničí. 

Albatros plus
(turistika)
Vajanského 322, 901 01 Malacky
Milan Merc – 0905 38 92 68
e-mail: mercmila@stonline.sk

Členovia organizujú amatérsku 
hor skú turistiku a riečne splavy.

Basketbalový oddiel
TJ Strojár Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Branislav Orth – 0907 79 86 33,
e-mail: branoorth@gmail.com
ondrus16@gmail.com
IČO: 17642639

Pred niekoľkými rokmi stabilný člen 
prvej národnej ligy sa podieľa na  vý
chove talentov. Ten najväčší momen
tálne hráva univerzitnú súťaž v  USA 
v drese Floridy – Boris Bojanovský.

Boxing Club –
RTJ Malacky
Ulica 1. mája 108, 901 01 Malacky
Jozef Blažo – 0907 73 01 55
e-mail: jozefblazo@azet.sk
Jeden z najstarších klubov v Malac
kách, ktorý preslávila celá plejáda 
známych mien. Každoročne organi
zu je Memoriál Aliho Reisenauera 
a má mnoho medailistov z majstrov
stiev Slo venska a reprezentantov.

Československá
futbalová akadémia 
Malacky
Štúrova 131, 901 01 Malacky
Ján Kubovič – 0903 17 00 19 alebo 
0905 28 34 16,
e-mail: csfa@centrum.sk
e-mail: kubovic.csfa@centrum.sk
IČO: 30846331

Klub pracuje s mladými hráčmi od 
ranného detského veku až po  kate
górie starších žiakov. Vychoval už 9 slo
venských mládežníckych reprezentan
tov a zúčastňuje sa na prestížnych me
dzinárodných turnajoch pre mládež.

Hádzanársky oddiel 
TJ Strojár Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Dušan Frýbert – 0903 822 653,
Tomáš Stachovič – 0911 717495
e-mail: frybert@mediator.sk,

stachovic@ivt.sk
IČO: 17642639

V  roku 2006 vyhrali muži 1. ligu. 
Okrem toho má hádzaná momentál
ne celú plejádu mládežníckych hráčov 
z radov chlapcov i dievčat.

Horolezecký klub
IAMES  Malacky
Na barine 12, 841 03 Bratislava
Milan Valachovič,
e-mail: milan.valachovic@savba.sk

Niekoľkým jednotlivcom klubu sa 
podarilo vystúpiť na  svetoznáme vr
choly – Pamír, Tilicho Peak, Mount Mc 
Kinley, Pik Korženevskej, Muztagh Ata.

JUDO-club
TJ Strojár Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Ján Kunštek – 0905 41 37 80
judo.malacky@orangeportal.sk
IČO:17642639

Činnosť klubu je zameraná na roz
voj pohybovej kultúry cvičencov a vý
konnostný rast pretekárov oddielu. 
Malackí džudisti vybojo vali na  maj
strovstvách Slovenska už pár desiatok 
medailí, vrátane titulov majstrov SR.

Karate klub
Strojár Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Michal Pullmann,
e-mail: mpullmann@centrum.cz
IČO: 17642639

Kulturistický oddiel 
Strojár Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Maximilán Mucha – 0904 54 09 31
e-mail: maxo.mucha@centrum.sk
IČO: 17642639

Klubu robí už pár rokov dobré me
no Denis Tangelmayer, ktorý patrí nie
len k slovenskej, ale i európskej špičke 
vo svojej disciplíne.

Potápačský klub
THETIS Malacky
Pezinská 7, 901 01 Malacky
Štefan Buček – 0903 56 70 88
e-mail: peto.bartek@gmail.com
IČO: 31808239

Činnosť klubu je zameraná pre
dovšetkým na  ochranu vodnej fauny 
a flóry, dokumentaristiku a budovanie 
pozitívneho vzťahu k prírode u obyva
teľov Záhoria, najmä mládeže.

1 . SC Malacky
(florbal)
Cesta mládeže 40, 901 01 Malacky
Oto Divinský – 0908 97 94 42
e-mail: divinsky.oto@gmail.com
IČO: 30858119

Za krátky čas svojej existencie stihol 
klub doviesť svoje družstvo žien do slo
venskej extraligy (v roku 2011). Niektoré 
hráčky klubu už obliekli aj dres repre
zentácie krajiny.

Slovenský cykloklub 
Záhorák Malacky
Nádražná 939, 908 73 Veľké Leváre
Marcel Bulla – 0903 19 60 21
e-mail: sckzahorak@gmail.com
IČO: 31805493

Klub vznikol v roku 2000 a združu
je priaznivcov bicykla, nadväzuje 
pria teľstvá a  kontakty medzi ľuďmi 
spoločného zamerania. SCK Záhorák 
Malacky o. i. organizuje aj cykloturis
tické podujatia pre verejnosť. Cyklisti
ku prezentuje a popularizuje na webe, 
v mestských a regionálnych médiách.

Stolnotenisový klub 
MSK Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Vladimír Mihočko – 0905 28 21 46
e-mail: vlado.mihocko@gmail.com
IČO: 31793851

Malacký stolný tenis je jedným 
z top mládežníckych tímov na Sloven
sku, o  čom svedčí množstvo sloven
ských šampiónov a  reprezentantov. 
Družstvo žien hráva slovenskú extrali
gu. Klub organizuje najväčšie športové 
medzinárodné podujatie v  meste pre 
mládež – Slovak Open Malacky.

ZTŠČ Športovo-
-strelecký klub 
Malacky
Námestir SNP 1176, 
901 01 Malacky
Marián Haramia – 0903 73 05 25
e-mail: haramia.mhb@stonline.sk

V roku 2012 sa malackým strelcom 
podarilo už po  druhý raz dosiahnuť 
úspech v novodobej histórii SPZ v okre
se Malacky. Kým v  roku 2011 im ušlo 
prvenstvo len o dva body, v roku 2012 
nastrieľali 2359 bodov a zvíťa zili v kon
kurencií jedenástich družstiev z poľov
níckej streleckej elity Bratislavského, 
Trenčianskeho a Trnavského kraja.

ŠK Malacky
futbalový oddiel
Zámocká ul., 901 01 Malacky
Jozef Štipanitz – 0903 47 23 10,
e-mail: stipanitz.j@gmail.com

ŠK Žolík Malacky
J. Kubinu 15, 901 01 Malacky
František Lörinczi – 0905 22 44 95
e-mail: lorinczi@centrum.sk

Družstvu mladších a  starších 
žiakov sa podarilo postúpiť do  2. 
ligy. Klub má na  konte niekoľko 
úspešných vystúpení na  medziná
rodných turna joch.

Tenisový klub
Strojár Malacky
Sasinkova 73, 90101 Malacky
Rastislav Janko,
e-mail: rastislav.janko@ikea.com
IČO: 17642639

Tenis v Malackách patrí ku športom 
s mnohoročnou tradíciou. Každý rok 
sa družstvá detí, žiakov, mužov a se
niorov zúčastňujú regionálnych súťaží. 
Najlepší jednotlivci reprezentujú oddiel 
na turnajoch po Slovensku i v zahrani
čí. Deťom a mládeži sa venujú kvalifi
kovaní tréneri. Klub každý rok organi
zuje turnaje Slovenského tenisového 
zväzu a taktiež turnaj pre amatérov  
z blízkeho i vzdialeného okolia.

Turistický oddiel 
Strojár Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Róbert Sloboda,
e-mail: robert.sloboda@zoznam.sk
IČO: 17642639

Klub organizuje pešie, cyklistické 
i bežkárske akcie na Slovensku i v za
hraničí.

VOMO Malacky
Štúrová 114, 901 01 Malacky
Emil Jung – 0907 21 68 47
e-mail: 
hana.ichmannova@zoznam.sk

Jeden z  najúspešnejších sloven
ských klubov nielen na slovenskej scé
ne, ale i na medzinárodnej úrovni.

Volejbalový oddiel
TJ Strojár Malacky
Sasinkova 73, 901 01 Malacky
Dušan Rusnák, Pavel Novota
0903 12 80 65, e-mail: 
volleymalacky@volleymalacky.sk
IČO: 17642639

Pred pár rokmi mali mužské aj žen
ské družstvo zastúpenie v  extralige. 
Malacky patria dlhodobo k stabilným 
„liahňam” mládežníckych hráčov, ktorí 
robia dobré meno mestu v  ostatných 
slovenských i  zahraničných kluboch, 
napr. Peter Michalovič, ktorý hráva 
čes kú extraligu v Ostrave a je slovenský 
reprezentant.

Spracoval: Jakub Valachovič

2 %
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 Hlasujte za najobľúbenejších športovcov!
Mestské médiá v Malackách vyhlásili anketu o najobľúbenejšieho športovca a kolektív roka 2012. Svoj hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu z Malaciek, ktorý je 
vám najsympatickejší, resp. výkony ktorého oceňujete v rámci malackého športu a reprezentácie Malaciek najviac. Pre väčšiu objektivitu a možnosť hlasovať len raz sa hlasovanie 
uskutočňuje len elektronickou formou. Hlasovať možno zaslaním mena vášho najobľúbenejšieho športovca alebo kolektívu na adresu: media@malacky.sk do 1. apríla 2013. Hla-
sovať možno len raz! Do e-mailu je nutné uviesť aj meno hlasujúceho a kontaktné údaje, inak bude hlas neplatný. Výsledky sa dozviete na oficiálnom vyhlasovaní Športovca roka 
2012, ktoré sa uskutoční 5. apríla o 18.00 h v Spoločenskom dome MCK. Hlasovať možno aj za tieto kluby:

Milí spoluobčania
My, športovci mesta, obraciame sa na vás so žiados-
ťou o darovanie 2 % z vašich daní na podporu ma-
lackých športových klubov. 

Škála športových odvetví v  meste je veľmi široká 
a  vďaka práci trénerov a  činovníkov oddielov sa za  po
sledné roky viacerí naši spoluobčania vďaka športu do
kázali presadiť nielen v  národnej, ale i  medzinárodnej 
konkurencii. 

Dôležitosť športového zázemia v meste je neodškriepi
teľná. Hoci sa zvykne v súvislosti so športom hovoriť o pre
tekoch, zápasoch, výsledkoch atď., podstatné je, že človek 
sa venuje rozvíjaniu svojho fyzického a psychického fon
du a podľa športových predpisov v rovinách fair play. 

Šport má ešte stále čo ponúknuť deťom z tohto mes
ta. Že sa tak deje, o tom svedčia zástupy mládežníckych 
družstiev, či už v individuálnych alebo kolektívnych špor
toch, ktoré sa v našom meste vykonávajú. 

Šport je prevencia vo všetkých sférach ľudského živo

ta a od detských rokov formuje jednotlivca až po dospelý 
vek, v ktorom je žiaduce tento zmysel férovosti a počest
nosti uplatňovať. 

Dajte svojimi dvomi percentami príležitosť, nech sa 
v Malackách rozvíjajú krásy športu, ktoré sa snúbia s ide
álmi humanizmu ako celku. O tom, že finančná situácia 
v meste pre športové kluby nie je ideálna, netreba rozprá
vať. 

Pomôžte tým športovcom, ktorých činnosť vás naj
väčšmi oslovila a ktorí sú vám z rôznych dôvodov blízki. 
Máte jedinú príležitosť v roku bezplatne poukázať finanč
nú injekciu tomu, kto si to podľa vášho názoru naozaj za
slúži. Podporte mládež, podporte šport a podporte myš
lienky, na ktorých je vybudovaný. 

Na  webovej stránke mesta Malacky (www.malacky.
sk) je zoznam športových oddielov s informáciami, na zá
klade ktorých sa môžete rozhodnúť, komu by ste dve per
centá venovali. Ak nie je internet tým médiom, ktoré by 
ste mohli uplatniť – pod článkom nájdete zoznam niekto
rých klubov i s kontaktnými údajmi na predsedov alebo 
štatutárov, ktorých môžete kontaktovať. Ďakujeme.

Športovci z Malaciek

mailto:acmalacky@gmail.com
mailto:amateurboxingclubmalacky@gmail.com
mailto:amateurboxingclubmalacky@gmail.com
mailto:acc.malacky@gmail.com
mailto:mercmila@stonline.sk
http://www.malacky.sk/
mailto:ondrus16@gmail.com
mailto:jozefblazo@azet.sk
http://www.malacky.sk/ csfa@centrum.sk
http://www.malacky.sk/ csfa@centrum.sk
http://www.malacky.sk/ csfa@centrum.sk
mailto:kubovic.csfa@centrum.sk
mailto:milan.valachovic@savba.sk
mailto:judo.malacky@orangeportal.sk
mailto:mpullmann@centrum.cz
mailto:maxo.mucha@centrum.sk
mailto:peto.bartek@gmail.com
mailto:divinsky.oto@gmail.com
mailto:sckzahorak@gmail.com
mailto:vlado.mihocko@gmail.com
mailto:haramia.mhb@stonline.sk
mailto:stipanitz.j@gmail.com
mailto:lorinczi@centrum.sk
mailto:rastislav.janko@post.sk
mailto:robert.sloboda@zoznam.sk
mailto:hana.ichmannova@zoznam.sk
mailto:hana.ichmannova@zoznam.sk
mailto:volleymalacky@volleymalacky.sk
mailto:media@malacky.sk
http://www.malacky.sk/
http://www.malacky.sk/

	MH č. 5/2013
	Malacká hudobná jar – úvodník
	Ako to vyzerá s projektmi? – upútavka
	Študenti, pozor! Je čas tvoriť.
	Pandora pokrstí svoj album
	Malacký hlas finančne podporuje Raiffeisen Bank
	Po písomných maturitách
	Kruto přísně dobrá superstar z Malaciek
	Zľavy z koncesionárskych poplatkov sa po novom dokladujú v RTVS

	2. strana
	OOCR Záhorie vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície výkonného riaditeľa
	Odkanalizovanie sa prehuplo do 2. polovice
	Dostanú terminál integrovanej dopravy a rekonštrukcia Nádražnej zelenú?
	Prerušenie distribúcie elektriny – oznam
	Veľtrh pracovných príležitostí

	3. strana
	Ako to vyzerá s projektmi a realizáciou?
	Webová stránka v novom šate
	Mesto získalo NFP na elektronizáciu

	4. strana
	Po písomných maturitách – dokončenie z 1. strany
	Študenti, chopte sa bŕk, je čas tvoriť!
	Kruto přísně dobrá superstar z Malaciek
	Malacká paleta 2013 – vyhlásenie súťaže

	5. strana
	Raiffeisen Bank vás za používanie karty rada odmení – inzercia

	6. strana
	Tri krásne výstavy
	49. malacká hudobná jar – program
	Pandora pokrstí svoj debutový album
	Veľkonočné kraslice a výrobky z prútia – výstava v kaštieli

	7. strana
	Hospic Plamienok – ostrov medzi dvoma brehmi
	Malacký hlas môžete čítať aj v kaviarňach a reštauráciách
	Malacká matrika od 25. 2. do 11. 3. 2013
	Spomienky
	Smútočné oznámenie – Prof. MUDr. J. Ležovič, DrSc.

	8. strana
	Hlasujte za najobľúbenejších športovcov
	Podporte 2 % z vašich daní malacké športové kluby




