
V  predošlom Malackom hlase 
sme vás informovali o  tom, že 
mesto Malacky uspelo s projek-
tom Elektronizácia samosprá-
vy. Krátko nato prišla ďalšia 
vý  borná správa. Financie do-
staneme aj na  realizáciu pro-
jektu Revitalizácia verejného 
priestranstva na ul. Břeclavská 
a 1. mája.

Zastarané zelené priestranstvo 
na  sídlisku na  Ul. 1. mája a  parčík 
na  Břeclavskej ulici dostanú už ten

to rok novú podobu. Revitalizáciou 
vznikne nové estetické a  bezpečné 
miesto, určené na  relax a  rekreačný 
šport. Obe priestranstvá sa prepoja 
a  vznikne súvislý areál, kde si svoje 
nájdu všetky vekové kategórie. Pri

budne ihrisko a  cvičiace prvky pre 
de ti i dospelých, lavičky a odpadko
vé koše, prvky mestského mobiliáru 
a drobnej architektúry. Zrekonštruo
vaná bude autobusová zastávka 
na Břeclavskej, okolo kaplnky vznik
ne zhromažďovacie miesto na pietne 
spomienky. Verejná zeleň bude dopl
nená, osvetlenie opravené. Vznikne 
tak estetický a  bezpečný areál od
dychových zón, relaxu a športového 
vyžitia v prírodnom prostredí takmer 
v  centrálnej časti mesta. Bezbarié
rový vstup umožní využitie areálu  

aj hendikepovaným občanom. Pro
jekt ozdraví lokalitu a zveľadí majetok 
mesta. Cieľom je sfunkčniť a skultúr
niť prostredie sídliska vy budovaného 
v 50. a 70. rokoch minulého storočia 
a prepojiť ho s parčíkom a kaplnkou 
na  Břeclavskej ulici. Tieto verejné 
priestranstvá sú v  súčasnosti v  ne
vyhovujúcom stavebnotechnickom 
stave, sú značne opotrebované a tiež 
morálne zastarané. Zeleň je zanedba
ná, verejné osvetlenie v  havarijnom 
a  sčasti nefunkčnom stave. Pohyb 
na narušených spevnených plochách 
tam môže byť do konca nebezpečný. 
Revitalizácia prie stranstva je teda už 
naozaj potrebná. 

Mesto podalo projekt v máji 2012. 
Financie sme získali cez Operačný 
program Bratislavský kraj. Ide o sumu 

450  022,59 €, ktorá predstavuje  
95 % celkových oprávnených nákla
dov projektu. Mesto prispeje 5 % – tie 
predstavujú sumu 23 685,40 €.

Text: -mija-, foto: -tabu-

Zmeny a plány 
v MsCSS
Riaditeľka Mestského centra sociál
nych služieb v  Malackách Melánia 
Dujsíková nastúpila na  svoje nové 
pôsobisko v septembri 2012. Za krát
ky čas iniciovala niekoľko zmien a jej 
ďalšie plány sú rovnako smelé. Čo sa 
v centre zmenilo, čo sa aktuálne deje 
a čo sa plánuje, si prečítaj
te na  stránkach Malacké
ho hlasu.

Vyrastie u nás 
stredisko 
recyklácie?
Spoločnosť TENEVA, s. r. o., plánuje 
vybudovať v našom meste Stredisko 
recyklácie – energetické zhodnoco
vanie surovín Malacky. Svoj zámer 
predložila MŽP SR a v súčasnosti sa 
uskutočňuje posudzovanie vplyvov 
tejto stavby na  životné 
prostredie. K  projektu sa 
môžete vyjadriť aj vy! 3Vi
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 Darujte
 kvapku krvi

SČK, Miestny spolok Malacky vás 
pozýva na odber krvi, ktorý sa usku
toční v stredu 3. 4. od 8.00 do 11.00 h 
v Spoločenskom dome MCK – 1. po
schodie, na Mierovom nám. 10 (vedľa 
Inkubátora Malacky). Na odber si pri
neste občiansky preukaz, kartu pois
tenca a preukaz darcu.

Info: 
www.sckmalacky.estranky.sk
www.nts.sk (darcovstvo krvi).
Odber treba nahlásiť na  tel. č. 

0903/03 13 54.

Daruj krv – zachrániš život! 

Malacký hlas finančne 
podporuje

Výmena preukazov 
ŤZP – staré platia 
len do konca roka

Referát sociálnych vecí klientskeho centra MsÚ Malacky pripomína 
držiteľom preukazu ŤZP potrebu výmeny preukazov fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazov fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.

Podľa oznamu na  webstránke 
Úradu práce sociálnych vecí a rodi
ny preukazy občana s ťažkým zdra
votným postihnutím (ďalej preukaz 
ŤZP) a  preukazy občana s  ťažkým 
zdravotným postihnutím s  potre
bou sprievodcu (ďalej preukaz ŤZ
P/S) vydané podľa zákona účinného 
do 31. 12. 2008, platia len do 31. 12. 
2013, a to aj vtedy, keď je na preu
kaze uvede ná doba platnosti: Bez 
časového ob medzenia. 

Preukazy sa postupne vymieňa
jú už od 1. 1. 2009, teda od účinnosti 
zákona NR SR č. 447/2008 Z. z. o pe

ňažných príspevkoch na kompenzá
ciu ťažkého zdravotného postihnu
tia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpi
sov. Výmeny preukazov ŤZP a preu
kazov ŤZP/S sa vykonávajú na odde
leniach posudkových činností úra
dov práce, sociálnych vecí a  rodiny 
v  mieste trvalého bydliska držiteľa 
na  počkanie a  bezplatne. K  výme
ne je potrebné predložiť preukaz 
ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifi
kačný preukaz a  fotografiu veľkos ti 
3x4 cm.

       -red-

Už sa blíži, už sa blíži

Veľkonočný 
pondelok
Už sa vajcia obliekajú 
do farebných košieľok.
 
Ej, krúťte sa, kolovrátky, 
ej, krúťte sa, praslice! 

Už sa vajcia obliekajú, 
by z nich boli kraslice.

K radu ďalších vinšovníkov 
aj ja podľa dobrých zvykov 
pripojiť chcem – keď nie inšie – 
aspoň svoje skromné vinše:

 
Pekné sviatky, dobrú zhodu, 
ženám čerstvú, sviežu vodu, 
mužom tiež nech sladko je, 
nech si prídu na svoje.

 

Borovice 
v ohrození

Vojenské lesy a  majetky, š. p., 
odštepný závod Malacky adre-
sovali Mestu Malacky žiadosť 
o  výrub stromov v  okolí Prie-
myselnej ulice – od  Troch du-
bov smerom k Továrenskej po-
pri toku Maliny. 

Žiadosť odôvodňujú výskytom 
škodcov, ktoré napádajú borovice 
a  spôsobujú totálny úhyn napadnu
tých stromov. Ide o  viacero druhov 
nebezpečného podkôrneho hmyzu.

„Povolenie na výrub vydáme v zá
ujme zabrániť ďalšiemu výskytu ne
bezpečných škodcov, a  tým aj ohro
zeniu borovicových porastov,“ pove
dala M. Gajdárová, správkyňa zelene 
MsÚ v Malackách. Napadnuté porasty 
sa musia odstrániť a  suché drevo 
sa nesmie využiť na  ťažbu, ale bude 
zoštiepkované. Hynutie borovice les
nej sa vyskytuje plošne na celom Zá
horí a  jeho príčinou je údajne osla
benie porastov po  suchých rokoch 
a  vzápätí premnoženie podkôrnych 
druhov škodcov. „Keďže prítomnosť 
škodcov sa potvrdila aj v širšom okolí 
uvedenej lokality, požiadali sme Ná
rodné lesnícke centrum, Stredisko les
níckej ochranárskej služby o prieskum 
lokality a  návrh opatrení,“ uviedla  
M. Gajdárová.     -tabu-

Ďalší úspech!
Zrevitalizujeme verejné priestranstvo

http://www.sckmalacky.estranky.sk
http://www.nts.sk
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Podnetom, ktorý uložilo mestské 
zastupiteľstvo mestskému úradu, sa 
zaoberalo oddelenie územného roz-
voja a životného prostredia MsÚ. 

Meracia stanica na hlavnom ťahu
Od  roku 2006 je na  Sasinkovej 

ulici v Malackách umiestnená auto-
matická meracia stanica (AMS) Slo-
venského hydrometeorologického 
ústavu (SHMÚ), ktorá monitoruje 
kvalitu ovzdušia v  rámci zóny Brati-
slavský kraj. Stanica umiestnená pri 
našom najväčšom dopravnom ťahu 
je klasifikovaná ako dopravná a me-
ria množstvo oxidu siričitého, oxidu 
uhoľnatého, oxidu dusíka, benzénu 
a prachových častíc PM 10. Výsledky 
zverejňuje SHMÚ na svojej webovej 
stránke. 

V  blízkosti meracej stanice sa 
na chádzajú komunikácie, ktoré sú 
v  správe viacerých subjektov. Cest-
nú komunikáciu na Záhoráckej ulici 
spravuje Slovenská správa ciest. Ces-
ta 2/503 od  križovatky s  cestou I/2 
smerujúcou na  nadjazd je v  správe 
Regionálnych ciest Bratislava. Mesto 

Malacky spravuje komunikácie 
a  chodníky na  Kláštornom námestí, 
Zámockej ulici, Radlinského, Miero-
vom námestí, Sasinkovej a časti Zá-
horáckej ulice.

Akčný plán prechádza 
aktualizáciou

Merania stanice za  rok 2011 uká-
zali, že 24-hodinová koncentrácia 
pra chových častíc prekročila limit  
(30 µg/m3) až 76-krát (údaje za  rok 
2012 sa spracúvajú). Krajský úrad ži-
votného prostredia v Bratislave, od-
bor kvality životného prostredia pre-
to vypracoval akčný plán na  zabez-
pečenie kvality ovzdušia. Ten ukladá 
všetkým subjektom – mestu Malac-
ky, Regionálnym cestám Bratislava, 
a. s., a  Slovenskej správe ciest – vy-
konávať krátkodobé opatrenia, ak 
počet prachových častíc prekročí li-
mitnú hodnotu 30 µg/m3.

 Medzi krátkodobé opatrenia patrí 
čistenie a kropenie komunikácií a od-
straňovanie zimného posypu do 24 
hodín od  odovzdania informácie. 
V súčasnosti pripravuje Krajský úrad 

životného prostredia podklady k ak-
tualizácii akčného plánu. 

Vieme vytvoriť lokálne opatrenia?
Na zvýšené hodnoty prachových 

častíc v  Malackách nemá vplyv len 
hlavný ťah automobilovej dopravy 
cez centrum (výfukové plyny z auto-
mobilov, posypový materiál, oder 
pneumatík a podobne), ale aj mine-
rálny prach zo stavebnej činnosti, ve-
terná erózia z  nespevnených plôch 
a mnohé ďalšie nečistoty, ktoré však 
trápia i iné mestá na Slovensku. 

Možnosťou, ako bojovať proti 
zvy šovaniu spomínaných hodnôt, 
mô žu byť lokálne opatrenia. Tými sú 
zmena organizácie dopravy, budo-

vanie peších zón, rozširovanie zele-
ne, spevňovanie povrchov, znižova-
nie spotreby tuhých palív v lokálnom 
vykurovaní, čistenie ulíc a chodníkov 
a ďalšie. 

Zisťovali sme, ako vidí boj proti 
nečistotám prostredníctvom rozši-
rovania zelene správkyňa zelene 
v  Malackách M. Gajdárová. „Verejná 
zeleň v  širšom centre mesta je 2–4 
roky po rekonštrukcii. Plochy sa revi-
talizovali dosadením stromov, vysa-
dili sme nové kríky, trvalky a založili 
nové trávniky. Zrekonštruované bolo 
okolie OD Stred až po svetelnú križo-
vatku pred nadjazdom, plocha pri ŠH 
Malina, Kláštorné námestie, Záhorác-
ka ul., Zámocká ul. i vnútroblok Par-
tizánskej a  Radlinského,“ vysvetlila 
Gajdárová. V  blízkosti uvedenej ko-
munikácie teda toho nezostalo ve ľa, 
čomu by sa v rámci revitalizácie ne-

venovala pozornosť. Víziou mesta je 
v budúcnosti zrekonštruovať plochy 
pri Mierovom námestí pred Okres-
ným súdom, zrevitalizovať plo chy 
na  Malom námestí či plochu par-
ku na Břeclavskej ulici a vnútroblok  
1. má ja a mnohé ďalšie. Nezrevitali-
zované plochy v  blízkosti meracej 
stanice SHMÚ, ako napríklad plocha 
pod telesom mosta či parkovisko 
pri Bille sú v súkromnom vlastníctve 
a mesto s vlatníkmi zatiaľ nerokovalo.

Zametanie by sa mohlo znásobiť
Mestské komunikácie boli v  roku 

2012 zametané 40-krát a celkové ná-
klady na stroje a zariadenia sa vyšpl-
hali na 17 314,72 €. V roku 2013 by sa 
podľa vedúceho oddelenia služieb 
a údržby MsÚ F. Klímu mohla počet-
nosť čistenia zvýšiť o 25 %. To by však 
znamenalo zvýšenie nákladov na  
približne 20 000 €. 

Regionálne cesty Bratislava, a. s., 
vykonávali v rokoch 2011 a 2012 čis-
tenie komunikácií priebežne podľa 
znečistenia vozovky tranzitujúcou 
nákladnou dopravou a  na  základe 
výzvy oddelenia životného prostre-
dia operatívne. Odstraňované nečis-
toty sa vyvážali na skládku a ekolo-
gicky likvidovali. V  roku 2011 čistili 
Regionálne cesty uvedenú komuni-
káciu 12-krát, v roku 2012 17-krát. 

Slovenskú správu ciest sme oslo-
vili podobne ako Regionálne cesty 
Bratislava, ich vyjadrenie sme, bohu-
žiaľ, do  uzávierky Malackého hlasu 
nedostali. 

Text, foto: N. Slobodová

Poslanec Milan Ondrovič na poslednom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva upozornil na prekročenie povolenej koncentrácie prachových 
častíc v centre Malaciek. Žiadal o vypracovanie plánu údržby spevne-
ných plôch v meste tak, aby sa zametali aj frekventované miestne ko-
munikácie, aby sa zabezpečilo kropenie týchto komunikácií v letných 
mesiacoch a aby sa zmapovali plochy, ktoré spôsobujú sekundárnu 
prašnosť (zvírenie usadených častíc).

  Znelčistenie Malaciek

Podľa zákona o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia je jedným 
z opatrení na  predchádzanie vzni-
ku a šírenia prenosných ochorení 
regulácia živočíšnych škodcov. Opat-
renia podľa tohto zákona vykonávajú 
všetky fyzické osoby, právnické oso-
by i obce.

Obce vykonávajú deratizáciu 
v  objektoch vo svojej správe alebo 
svojom majetku.

Fyzické osoby – podnikatelia 
a právnické osoby vykonávajú dera-
tizáciu v ich alebo nimi spravovaných 
objektoch, kanalizačných a kolekto-
rových rozvodoch a  areáloch urče-
ných na podnikanie a bývanie, vráta-
ne objektov školských a zdravotníc-
kych zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, bytových a  polyfunkčných 
domov, skladov a skládok odpadov. 
Deratizáciu uskutočnia prostredníc-
tvom firiem oprávnených na  profe-
sionálne vykonávanie regulácie živo-
číšnych škodcov. 

Fyzické osoby – občania vyko-
návajú deratizáciu na  pozemkoch 
a  v  objektoch využívaných na  chov 
hospodárskych zvierat a  v  prípade 
známok zvýšeného výskytu hlodav-
cov aj v pivničných priestoroch rodin-
ných domov a  objektov určených 
na bývanie. Deratizáciu môžu vykoná-
vať aj svojpomocne v obchodnej sieti 
dostupnými prípravkami, ktoré sú ur-
čené a schválené na predmetný účel.

Subjekty uvedené nižšie sú po-
vinné vykonať deratizáciu vo svojich 

objektoch, príp. v  objektoch, kde 
na území mesta Malacky vykonáva-
jú funkciu správcu, a to prostredníc-
tvom firiem. Po vykonaní deratizácie 
treba zaslať pracovný list, resp. iný 
vierohodný doklad o výkone týchto 
prác obratom na MsÚ Malacky, odde-
lenie územného rozvoja a životného 
prostredia. Nedodržanie týchto po-
vinností bude postihované v zmysle 
platných právnych predpisov.

Povinné subjekty
na  vykonanie preventívnej de-
ratizácie sú najmä vlastníci, príp. 
správcovia: zariade ní spoločného 
stravovania, zdravotníckych zariade-
ní, obchodných a  podnikateľských 
prevádzok, školských a  predškol-
ských zariadení, prevádzkových a ad-
ministratívnych budov, obytných do-
mov, rodinných domov – v prípade 
chovu hospodárskych zvie rat, kana-
lizačnej siete, výrobných a prevádz-
kových objektov, vojenských objek-
tov.

      -RÚVZ/ OÚRŽP- 

Podľa § 80s ods. 3 živnostenského 
zákona „Podnikatelia, u ktorých bolo 
do 31. mája 2010 rozhodnuté o po-
zastavení prevádzkovania živnosti, 
upravia svoje právne vzťahy v súlade 
s  § 57 ods. 6 do troch rokov od účin-
nosti tohto zákona, inak im uplynu-
tím tejto doby pozastavené živnos-
tenské oprávnenie zanikne“.

V  súvislosti s  blížiacim sa termí-
nom uplynutia troch rokov (od 1. jú-
na 2010 do 1. júna 2013) upozorňu-
jeme podnikateľov, u  ktorých bolo 
do  31.  mája 2010 rozhodnuté o  po-
zastavení prevádzkovania živnosti 
na  dlhoročné lehoty, aby si upravili 
svoje právne vzťahy v  súlade s  no-
vou právnou úpravou do troch rokov 
od účinnosti živnostenského zákona, 
inak im uplynutím tejto doby poza-
stavené živnostenské oprávnenie za-

nikne. V praxi to znamená, že všetci 
podnikatelia, ktorí mali k 1. júnu 2010 
pozastavené prevádzkovanie živnos-
ti na  dobu dlhšiu ako 3 roky, musia 
oznámiť živnostenskému úradu zá-
konom požadovanú zmenu pozasta-
venia živnosti, ktorá nemôže prekro-
čiť túto zákonom ustanovenú limitnú 
dobu (1. júna 2013). 

Odbor živnostenského podnikania 
ObÚ Malacky

Ing. Beáta Jurkovičová, vedúca odboru

Zmena vo vývoze
komunálneho odpadu

Mestský úrad Malacky oznamuje občanom a organizáciám, že z dôvodu 
veľkonočných sviatkov bude komunálny odpad vyvážaný v pondelok 
vyvezený v stredu, t. j. 3. 4. 2013.

Dlhých 19 rokov pôsobila na po-
zícii korektorky mestských médií 
Mgr.  Eva Žilavá. Povolanie učiteľky 
slovenského a  nemeckého jazyka 
denne striedala s prácou korektorky. 
Na konci roka 2012 sa však rozhodla 
odísť z tejto pozície, a tak oddeleniu 
marketingu nezostalo nič iné ako vy-
hlásiť výberové konanie.

Približne v  polovici marca si 
na  ten to nenápadný, avšak dôležitý 
post za sadla absolventka Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bra-

tislave Mgr. Gabriela Krajčírová. Vyštu-
dovala aprobáciu slovenčina/bulhar-
čina. Po  ukončení štúdia pôsobila  
8 rokov v Základnej škole v Borskom  
Sv. Jure a 16 rokov v obchodnej sfére. 
V  súčasnosti je už štvrtým rokom 
na  polovicu Malačianka, keďže svo-
je vedomosti zo slovenského jazyka 
odovzdáva deťom v ZŠ Štúrova v Ma-
lackách. Žije v Moravskom Sv. Jáne.

V novej práci jej teda želáme veľa 
úspechov a pozorné oko!

-naty-

Mesto Malacky vyhlasuje 
výbe rové konanie 
na obsadenie mie sta –

príslušník 
Mestskej 
polície 
Malacky.
Výberové konanie sa uskutoční  
3. 4. o  9.00 h v  Mestskej polícii  
na Radlinského ul. 1 v Malac kách. 
V  uve dený deň si do  pracoviska 
Mestskej polície v Malackách pri-
neste písacie potreby a športový 
úbor. Žiadosti a  životopisy neza-
sielajte.

Podmienky prijatia:
• ÚSO s maturitou
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť

 Preventívna jarná
 deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava a MsÚ Malacky 
vyzývajú občanov na  preventívnu celoplošnú deratizáciu na  území 
Bratislavského kraja v období od 1. apríla do 15. mája 2013. 

 Nová posila 
v mestských médiách

 Pozastavené
živnostenské
 oprávnenia

Zákonom NR SR č. 136/2010 Z. z. o  službách na  vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa novelizoval zákon SNR  
č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej „živnostenský zákon”) „§ 80s ods. 3 
živnostenského zákona – Prechodné ustanovenie účinné od 1. 6. 2010”. 
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Vyjadrite svoj názor
K  zámeru spoločnosti TENEVA 

sa môžu vyjadriť aj občania Mala-
ciek. Projekt je dostupný v  Mest-
skom úrade, Radlinského 2751/1, 
na príze mí v klientskom centre u Vie-
ry La pinovej – v úradných hodinách 
a  tiež na  www.malacky.sk alebo  
na webovej stránke MŽP SR – www.
enviroportal.sk.

Zámer bude verejnosti sprístup-
nený do  2. apríla. Verejnosť môže  
doručiť svoje písomné stanovisko  
do 21 dní, odkedy bola o záme re in-
formovaná, na  adresu: Minister stvo 
životného prostredia Sloven skej re-
publiky, Odbor environmentálneho 
posudzovania, Námestie Ľudovíta 
Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Vyberáme 
z projektu
Recyklácia tepelnými postupmi

Prevádzka má slúžiť na  využíva-
nie druhotných zdrojov v  oblasti 
ob noviteľnej energie. Odpady bude 
zhodnocovať tepelnými postup-
mi, tzv. thermo-katalytickou úpra-
vou na  kvapalný a  plynný kompo-
nent.  Ako vstupnú surovinu bude 
využívať od pad (odpadové plasty, 
komunálny odpad a  biomasu). 
Recyklá ciou za  pomoci najvyspelej-
šej tech nológie ekologickým spôso-
bom „premení“ tento inak nevyužitý 
odpad na  využiteľné palivo. „Vlast-
nosti palivového komponentu sú 
porovnateľné s ultraľahkým vykuro-
vacím olejom, ktorý môže byť pria-
mo použiteľný ako surovina alebo 
na výro bu tepla a elektrickej energie,“ 
vysvet ľuje v zámere investor.

Kto, koľko, kedy, kde?
Česká spoločnosť TENEVA plánu-

je investovať v Malackách do výstav-
by areálu na ekologické spracovanie 
odpadov takmer pätnásť miliónov 
eur. Začiatok stavby ohlásil investor 
na  druhú polovicu tohto roku. Do-
dávateľom technológie (výrobcom 
termo-katalytickej stanice) má byť 
maďarská spoločnosť World Tech-
nical Solution   KFT (WTS KFT), kto-
rá využíva rovnakú technológiu aj 
v prevádzke v Maďarsku. Stanica má 
vyrásť v priemyselnom areáli na To-
várenskej ulici v časti bývalého Kabla, 
ktorú má v súčasnosti investor v dl-
hodobom prenájme. Po dobudovaní 
areálu a spustení prevádzky plánuje 
TENEVA odkúpenie tohto priestoru.

Ročne by mohla novopostavená 
prevádzka spracovať až 12 000 ton 
odpadu (2 linky) v  podobe igelito-
vých tašiek, plastových fliaš, prepra-
viek a obalov, opotrebovaných pneu-

matík a ďalších typov odpadu. Spra-
covaniu odpadov bude predchádzať 
zber a zvoz vhodných druhov odpa-
dov z plastov a  ich následná úprava 
a zhodnotenie. 

Nároky na pracovné sily: ide o pl-
ne automatizovanú prevádzku. Po-
číta sa s  trojzmennou prevádzkou,  
v každej zmene cca piati pracovníci, 
plus v denných zmenách aj ďalší dva-
ja pracovníci zodpovední za manipu-
láciu s odpadmi. Počíta sa aj s údrž-
bárom.

Prečo? 
„V dôsledku technického rozvoja 

je v značnej miere zvýšené používa-
nie všetkých druhov plastov vo sve-
te. Všetci si však uvedomujeme nut-
nosť chrániť životné prostredie. Tým 
sa do popredia dostáva i potreba, ba 
nutnosť recyklácie odpadov a ich ná-
sledná premena na ďalšie využiteľné 
suroviny. Recyklácia a  využiteľnosť 
takto získaných surovín je dôležitým 
krokom pre budúcnosť nielen na Slo-
vensku, ale aj na celej planéte,“ píše 
sa v projekte. 

Rozvinutý priemysel a  postupné 
vytváranie konzumných spoločností 
má v  súčasnosti za  dôsledok aj ne-
gatívne javy, ktorými sú napríklad 
aj zvyšujúca sa produkcia odpadov 
vrátane obrovského množstva plas-
tových odpadov, ukladaných v  sú-
časnosti najmä na skládky odpadov, 
bez ich ďalšieho využitia. Moderné 
recyklačné technológie poznajú už 
dnes aj metódy využívania takýchto 
odpadov. Medzi moderné surovino-
vé recyklačné technológie patrí aj 
ka talytické krakovanie a  thermo-ka-
talytické spracovanie odpadov, kto-
ré umožňuje konvertovať odpady 
na  komponenty pre palivá a  ďalšie 
cenné produkty.

Katalytické krakovanie 
Katalytické krakovanie odpado-

vých plastov je tepelný rozklad, za-
ložený na  procese depolymerizácie 
za  prítomnosti katalyzátora. Pod 
vplyvom vysokých teplôt a atmosfé-
rického tlaku je možné odpadový 
materiál spracovať tak, že výstup-
nou surovinou je zmes kvapalných 
uhľovodíkov, ktorá je vhodná pre 
ďalšie spracovanie a  využitie v  pet-
rochemickom alebo energetickom 
priemysle. Základné vlastnosti takto 
získaných kvapalných produktov sú 
podobné konvenčným ropným pro-
duktom. 

Katalytické krakovanie = proces 
štiepenia odpadov za  prítomnos-
ti katalyzátora na  kvapaliny a  plyny 
vhodné na  chemické spracovanie 
a  výrobu motorových palív vrátane 
výroby elektrickej energie. 

Tento systém spracovania plas-
tového odpadu ponúka ekologic-
ky prijateľnú a  finančne sebestačnú 
metódu zhodnocovania plastových 
odpadov a  je príkladným riešením 
využitia druhotnej suroviny s veľkým 
energetickým potenciálom. Takéto 
technologické zariadenia prispejú 
k zníženiu množstva týchto odpadov 
ukladaných na  skládky a  ku skvalit-
neniu životného prostredia občanov 
a šetrenia prírodných zdrojov. 

Je možné, že na  prvý pohľad sa 
javí takýto proces ako veľmi zložitý, 
avšak opak je pravdou. Tento proces 
nie je ničím iným ako počas dlhých 
rokov využívaným procesom, kto-
rý vytvorila sama príroda. Z  uhynu-
tých častíc obsahujúcich uhľovodí-
ky sa za  obdobie niekoľkých milió-
nov rokov vytvorila ropa. Vhodnými 
technológiami vieme v  súčasnosti 
tento proces napodobniť. „Je to roz-
klad atómov. My dokážeme meniť 
plasty na olej. Každý plast je vyrobe-
ný z  ropy a my meníme plasty späť 
na  ropu. Nie je to spaľovanie, je to 
tavenie materiálov pri nízkej teplo-
te do 400 stupňov Celzia za použitia  
katalyzátora.“

Plasty
Vstupná surovina – plastový od-

pad môže pochádzať z  rôznych od-
vetví priemyslu, ale aj z komunálne-
ho odpadu (vrecká a igelitové tašky, 
prepravky, nádrže, obaly na čistiace 
prostriedky, kozmetika, potraviny, 
časti hračiek, domácich spotrebičov 
a iných technických zariadení, rôzne 
potrubia a  izolácie káblov, plastové 
časti z automobilov – nárazníky, pa-
lubné dosky a pod.)

V porovnaní s bežnými metódami 
zhodnocovania plastových odpadov 
je výhodou tejto technológie aj to, 
že nevyžaduje až takú čistú vstupnú 
surovinu. Až 10 % z celkového obje-
mu odpadu môžu tvoriť prímesi ako 
zvyšky potravín, saponáty, šampóny, 
hlina, piesok a podobne. Je to ove-
ľa lacnejšie, pretože pranie, čistenie 
a  druhová separácia plastov pred-
stavuje až polovicu nákladov pri bež-
ných me tódach recyklácie plastov. 

Nie horenie, ale skvapalňovanie
Počas prevádzky, resp. recyklácie 

nedochádza k  horeniu, takže tech-
nológia neprodukuje škodlivé emisie 
a nemá negatívny dosah na životné 
prostredie, ako to môže byť pri spa-
ľovaní odpadov. Nedochádza k hore-
niu plastov, ale k ich skvapalňovaniu. 

Nevznikajú teda splodiny z hore-
nia z plastových odpadov. Dochádza 
len k spaľovaniu propán-butánu (ale-
bo zemného plynu). Zdrojom tepla 

v  technologickej linke je horáková 
komora na zemný plyn. Spaliny z ho-
rákov sa vedú do pece z ohňovzdor-
ného materiálu a prúdia s naloženým 
odpadom vnútri reaktora. Časť horú-
cich spalín zohrieva čistiaci systém 
vnútri reaktora. Po  odovzdaní tepla 
sa spaliny odvádzajú do  ovzdušia 
samostatným komínom. Spaľo vanie 
technologických plynov je mož né  
prirovnať k  spaľovaniu skvapal ne-
ných uhľovodíkových plynov (zmes 
propánu a  butánu), ktoré sa použí-
vajú ako bežné palivo v  oblastiach 
nepokrytých rozvodnou sieťou zem-
ného plynu.

Uzavretá technológia
Prvoradou úlohou je minimali-

zácia škodlivých účinkov na životné 
prostredie. Hlavnou garanciou toh-
to cieľa je uzavretosť technológie. 
Zariadenie je projektované tak, aby 
boli úplne zamedzené možnosti 
prieniku škodlivín do životného pro-
stredia, a to aj v prípade prevádzko-
vej poruchy. Technologické ostatky 
vznikajúce pri prevádzkovaní (napr. 
odpad vznikajúci pri údržbe zariade-
nia, odpadové vody pri čistení nádr-
ží) je možné vrátiť späť do  reaktora 
na opätovné spracovanie. 

Nie je potrebné mať obavy ani zo 
šírenia zápachu. Samotná reakcia, pri 
ktorej dochádza k  rozkladu plasto-
vého materiálu, prebieha v  uzavre-
tom okruhu a  reaktor je hermeticky 
uzavretý. Preto nehrozí únik zápachu, 
o čom sa presvedčili zástupcovia na-
vrhovateľa v už fungujúcej prevádz-
ke v Maďarsku.

Ako sa to deje?
Proces spracovania plastov sa za-

čína prípravou materiálu. Odpad bu-
de prichádzať do prevádzky náklad-
nými vozidlami. Potom bude uložený 
v skladovej hale a odtiaľ bude pod-
ľa potreby prepravovaný do  mly-
na na  rozomletie (iba väčší odpad). 
Odtiaľ bude pásovým dopravníkom 
prepravený do  zásobníka a  potom 
na spracovanie v reaktore. 

Hlavnými časťami samotnej vý-
robnej linky sú reaktor, horáková pec, 
systém chladenia a priestor s hydrau-
lickou jednotkou na  zhutňovanie 
a posun vstupného materiálu do re-
aktora. Zdrojom technologického 
tepla je plynový horák spaľujúci kla-
sický zemný plyn a plynné produkty 
vznikajúce z procesu thermo-kataly-
tickej úpravy v reaktore.

Odpad podávaný do  reaktora sa 
ohrieva v  uzavretom prostredí chu-
dobnom na kyslík. Pod vplyvom ta-
kéhoto ohrevu vznikajú plyny a pary. 
Plyny sa odvádzajú do  destilačnej 

veže, kde sa kondenzujú a konečný 
produkt sa transportuje do  sklado-
vacích nádrží. Nevyzrážané plyny sa 
vo vodnom chladiči ochladia späť 
na teplotu okolitého prostredia a od-
vádzajú sa späť do systému, kde pod-
ľa potreby slúžia ako palivo alebo sú 
uskladnené v  plynových nádržiach 
pre ďalšie použitie. 

Podstatou zariadenia je to, že 
dochádza k pomalému rozpúšťaniu 
organického odpadu (guma, plast) 
vo vyhriatom priestore bez kyslíka 
a rozpusteniu na vodnú paru a plyn-
nú fázu. Na konci procesu je vypro-
dukovaný koks – uhlík. Vzniknutá 
para vystupuje z  prístroja do  systé-
mu kondenzátorov a vzniká kvapal-
ný kondenzát (olej) s  podobnými 
vlastnosťami ako fosílne palivá. Dá 
sa používať ako palivo pre dieselové 
motory alebo prímes do  motorovej 
nafty. Spomínaný koks možno tiež 
ďalej priemyselne využiť. Vzniknuté 
plyny budú využívané na  udržiava-
nie výrobných procesov. 

Počas celého procesu sú teda pro-
dukované nasledovné produkty: 

kvapalná fáza – olej 
plynná fáza – plyn
tuhá fáza – koks
Všetky výstupy z  technológie je 

možné 100  % využiť alebo energe-
ticky spracovať. 

Vplyv na životné prostredie 
a zdravie

Pôda: Areál nebude zaberať no vú 
pôdu, ale vybuduje sa v už jestvujú-
com priemyselnom areáli.

Ovzdušie: Činnosť bude vplývať 
na  ovzdušie spaľovaním zemného 
plynu na vykurovanie priestorov (ko-
tol na zemný plyn) a tiež v štartova-
cích horákoch počas nábehu zaria-
dení a spaľovaním vlastných techno-
logických plynov počas prevádzky 
krakovacej linky.

Odpadové vody: Technológia bu-
de produkovať minimálne množstvo 
odpadovej vody, pretože na prevádz-
ku tohto zariadenia nie je potrebná 
technologická voda. 

Zápach: Vzhľadom na spôsob na-
kladania so vstupnou surovinou (do-
voz v  uzatvorených kontajneroch, 
skladovanie v uzatvorenej skladovej 
hale atď.) nie je predpoklad obťažo-
vania obyvateľstva potenciálnym zá-
pachom.

Samotná prevádzka zariadenia 
nie je zdrojom znečisťujúcich látok 
ani pôvodcom stresujúcich faktorov 
či iných negatívnych vplyvov v takej 
miere, pri ktorej by sa dali predpokla-
dať negatívne dosahy na zdra votný 
stav obyvateľstva. Samozrejme, 
predpokladom je a bude dodržanie 
všetkých bezpečnostných, technic-
kých a  legislatívnych podmienok 
prevádzky zariadenia. 

Prezentovaná technológia je je-
dinečná, pretože nemá žiadny nega-
tívny vplyv na životné prostredie – je 
to uzavretý „bezkomínový” techno-
logický proces, ktorý sekundárne ne-
produkuje žiadny ďalší odpad. 

Zdroj: Zámer Stredisko recyklácie – 
energetické zhodnocovanie 

surovín Malacky
Foto: Ilustračné/internet

Spoločnosť TENEVA má sídlo v  Děčíně 
v  Českej republike. Od  roku 2004 podni
ká v  oblasti nakladania s  nebezpečnými 
odpadmi. Okrem iného sa zaoberá aj re
alitnou činnosťou, inžinierskou činnosťou  
v  investičnej výstavbe a  realizáciou sta
vieb, ich zmenami a odstraňovaním.

Vyrastie 
v Malackách 
 stredisko 
 recyklácie?

Spoločnosť TENEVA, s. r. o., plánuje vybudovať v našom meste Stre-
disko recyklácie – energetické zhodnocovanie surovín Malacky. Svoj 
zámer predložila Ministerstvu životného prostredia SR a  v  súčas-
nosti sa uskutočňuje posudzovanie vplyvov tejto stavby na životné 
prostre die. Ministerstvo plánuje aj verejné prerokovanie.
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Od jej slávnostného otvorenia vo 
februári je často využívaná a obľúbi
li si ju najmä deti z tried s rozšíreným 
vyučovaním telesnej výchovy, kto
ré majú zvýšené nároky na  prísun 
teku tín. 

Pitná fontánka vznikla vďaka 
vzdelávaciemu programu Bratislav
skej vodárenskej spoločnosti, a. s., 

pre deti a mládež s názvom Modrá 
škola – voda pre budúcnosť a v rám
ci projektu občianskeho združenia 
Mladí vedci Slovenska s názvom Pit
né fontány pre školy.

„Po vyučovaní deti v našej škole 
navštevujú veľa krúžkov so športo
vým zameraním. Voda z fontánky im 
uhasí smäd aj v  čase, keď už sa im 
minuli tekutiny prinesené z domu,“ 
hovorí zástupca riaditeľky P.  Filip. 
Okrem praktickej funkcie škola mys
lela aj na  výchovný aspekt. Vďaka 
fontánke chce pestovať u  žiakov 
pozitívny vzťah k  pitnej vode a  jej 
hodnote. Inštalácia fontánky však 
podporuje aj obmedzovanie pitia 
presladených nápojov s konzervač
nými prísadami a prispieva k esteti
zácii prostredia školy. 

Text: -tabu-
Foto: -maga-

ŠKOLSTVO / ZDRAVOTNÍCTVO

 Pitnú fontánku si
 v škole chvália

V ZŠ na Záhoráckej ulici majú vo vestibule novú pitnú fontánku. Slú-
ži na  zabezpečenie celodenného pitného režimu žiakov i  zamest-
nancov školy.

Na niektorých miestach začali vlh
núť steny a rodičia poukazujú na vý
skyt plesní. Podľa nich  to ohrozuje 
zdravie detí. 

„Problém spôsobuje strecha, kto
rá je vyspádovaná tak, že zamurova
ný dažďový zvod vedie cez stred bu
dovy,“ hovorí D. Prokop, vedúci odde
lenia územného rozvoja a životného 
prostredia MsÚ Malacky. Podľa neho 
mesto hneď škôlke ponúklo ošetre
nie stien protiplesňovými nátermi 
a hoci s  riešením havarijného stavu 
v  rozpočte nepočítalo, situáciu za
čalo bezodkladne riešiť. „Monitoring 
strešných konštrukcií v  okolí streš
ných vpustí odhalil päť poškodených 
miest, ktoré sú už teraz opravené 

špeciálnou technológiou,“ uviedol  
D. Prokop.

Jednou z príčin vzniku priesakov 
a mokrých fľakov na stenách je prav
depodobne aj kanalizácia a jej vyús
tenie. „Keďže pôvodný projekt budo
vy zo 70. rokov nemáme k dispozícii, 
využili sme modernú technológiu 
vi deomonitoringu dažďovej kanali
zácie. Tá pomocou kamery dokáže 
od haliť poruchy, zdroje zatekania 
i  to, kam kanalizácia vyúsťuje. Podľa 
výsledkov prieskumu bude navrhnu
tý ďalší postup,“ hovorí D. Prokop 
Zis ťovanie rozsahu poškodenia stre
chy, monitoring kanalizácie a oprava 
strechy doteraz stáli 878 €.

Tatiana Búbelová, foto: S. Osuský 

Zapojiť sa do nej môže študujúca 
mládež z Malaciek od 15 do 20 rokov. 
Nezáleží na  tom, či títo mladí ľudia 
študujú v  malackých gymnáziách 
alebo v  stredných a  vysokých ško
lách v  iných mestách. Rozhodujúca  
je chuť a talent tvoriť originálne lite
rárne diela. Primátor Malaciek stano
vil tieto témy:

PRóZa 

Svoju budúcnosť 
vidím takto!
POéZIa 
Radosť, Vášeň, Neha

V poézii je možné spracovať všet
ky tri témy alebo si vybrať iba jednu. 

Súťažné práce posielajte do 15. 5. 
na adresu 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 je nutné poslať elektronicky 
i  poštou (prípadne doručiť osobne 
do MsÚ – oddelenie marketingu).

Bližšie informácie ako aj prihlášku 
do súťaže nájdete na webovej strán
ke mesta www.malacky.sk (Občan – 
vzdelávanie – školské súťaže).

Text, foto: N. Slobodová

Rakárenskú 
potrápilo 
zatekanie

Materská škola na  Rakárenskej ulici funguje len pol druha roka. Jej 
otvoreniu predchádzala rekonštrukcia budovy, v ktorej predtým síd-
lil detský domov. Až bežná prevádzka škôlky odhalila niektoré skryté 
muchy starej budovy, ktorú tento rok potrápili zima, sneh a zatekanie. 

Opäť je tu 
súťaž 
literárnej 
tvorivosti 
mladých

 Moderná škola
 dojčenia

Dojčenie je hodnotným a radostným zážitkom, ktorý upevňuje vzťah 
medzi matkou a dieťaťom. Dieťa navyše dostáva to najlepšie, čo mu 
v úvode života môže matka dať.

 V súčasnosti sa do popredia do
stávajú rôzne umelé výživy a  sku
točná prirodzenosť – dojčenie – sa 
potláča. Pritom sa táto téma v mé
diách mnohokrát skloňuje a opätov
ne sa zvýrazňuje jeho dôležitosť pre 
budúci život dieťaťa. 

Nielen zdôrazniť potrebu dojče
nia, ale tiež pomôcť pri problémoch 
s  ním spojenými, bolo hlavnou té
zou stretnutia s  názvom Moderná 
škola dojčenia. 

Uskutočnilo sa 12. marca v prie
storoch Inkubátora Malacky. Podu
jatie usporiadala organizácia UNI
CEF s  podporou Ministerstva zdra
votníctva SR a zúčastnili sa ho detskí 
lekári, sestry z detských ambulancií, 
tehotné i dojčiace matky a ďalší od
borníci. 

V  úvode MUDr.  Eva Sláviková 
zhodnotila význam prirodzenej vý
živy novorodenca a jeho biologickú 

podstatu. Ďalej prítomným predná
šala Doc. MUDr. Veronika Lehotská, 
ktorá priblížila systém podpory doj
čenia v  nemocniciach priateľských 
deťom. 

Prim. MUDr. Jana Čakajová z ne
onatologického oddelenia NsP Kra
máre prezentovala praktickú strán
ku starostlivosti na  novorodenec
kom oddelení. 

Najväčšia časť programu bola ve
novaná praktickej podpore a prob
lémom s  dojčením, ktorému sa 
v  rám ci stretnutia venovali členky 
ob čianskeho združenia Mamila – 
an drea Dloková a  Viera Červená. 
Neformálna diskusia, množstvo otá
zok a odpovedí boli dôkazom záuj
mu zúčastnených o takú milú prob
lematiku, akou je prirodzená výživa 
no vorodenca.

Text: N. Slobodová
Foto: organizátor

Primátor mesta Malacky Jozef 
Ondrejka vyhlasuje 5. ročník 
výtvarnej súťaže pre deti a mlá-
dež Malaciek na tému

 Mám taký
 plán...

Súťažné práce je potrebné označiť 
na zadnej strane alebo na pevne pri
pojenom hárku papiera takto:
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 pra
coval.

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 
bu de možné vyzdvihnúť do  konca 
školského roka 2012/2013 v referáte 
školstva MsÚ v Malackách.

Text: A. H.

Slávnostné otvorenie pitnej fontány v ZŠ Záhorácka

http://www.bvsas.sk/sk/
http://www.bvsas.sk/sk/
http://www.modraskola.sk/
http://www.modraskola.sk/
http://www.modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=346
http://www.modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=346
mailto:brko@malacky.sk
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Rockové zoskupenie s  názvom 
Pandora pokrstilo v sobotu 23. mar-
ca svoj prvý album Všetci za  jedné-
ho. Ešte predtým však prichádzajú-
cim hosťom atmosféru spríjemnila 

speváčka kapely Alena Bullová, kto-
rá odspievala niekoľko piesní. 

Spomínanú šou v  podaní Igora 
Holku (21), Daniela Štefanoviča (19), 
Tomáša Marikoviča (21) a Petra Bar-

toníka (17) si nenechal ujsť žiaden 
fanúšik so širokej základne, ktorú 
chlapci v  Malackách majú. Počas 
koncertu sa nechali počuť, že si už 
síce stihli zahrať v  niekoľkých mes-
tách na  Slovensku, no doma je to 
jednoznačne najlepšie. Po  niekoľ-
kých odohratých skladbách sa po-
sedávajúce a postávajúce publikum 
zmenilo na  rozpálený dav, ktorý sa 
razom objavil tesne pod pódiom. 

Mená krstných otcov chlapci ne-
prezradili až do samotného večera. 
Asi po  hodine zábavy sa na  pódiu 
objavil Peter Deák zo skupiny Kar-
pina a Otto Weiter, ktorý kedysi pô-
sobil vo viacerých rockových for-
máciách. Najznámejšie sú asi Makar 
Čudra či IF, s ktorými sa stal uznáva-
ným fenoménom rockovej scény. Pri 
krstení chlapcom zaželal veľa úspe-
chov a priznal, že živiť sa rockovou 
hudbou je dnes náročné. „Ja dnes 
spievam nemám auto, nemám mo-
torku, ale srdcom som stále rocker,“ 
poznamenal s  úsmevom Otto Wei-
ter. 

Po pokrstení cédečka destilátom 
známej značky a  efektnom hodení 
do publika zábava pokračovala ďalej. 

Mladíci spolu pôsobia zatiaľ len 
dva roky. Vydanie debutového al-
bumu by ich však mohlo posunúť 
o ďalší, veríme, že úspešný krok ďa-
lej. Želáme veľa úspechov!

Text, foto: N. Slobodová

 49. malacká 
hudobná jar

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

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

 Pandora pokrstila 
 debutový album

Vysvietené pódium, efektne pripravené nástroje, v pozadí hrá pravá 
rocková hudba... Atmosféra hodná príchodu rockovej legendy. Omyl. 
Na  takto pripravené pódium Spoločenského domu MCK vstúpila 
štvo rica mladých chalanov, ktorí odpálili riadnu šou. 

 Inšpirujúca 
Veľká noc v kaštieli

V Malackom kaštieli si aj tento 
rok môžete vychutnať veľko-
nočnú atmosféru. Od  soboty 
30. marca do pondelka 1. apríla 
od 15. do 18. hodiny si tam mô-
žete prezrieť veľkonočné deko-
rácie všetkého druhu. 

Okrem klasických maľovaných 
a voskovaných veľkonočných kraslíc 

a výrobkov z prútia vám ponúkneme 
aj netradičné inšpirácie, napríklad 
„patentované” či drôtované krasli-
ce a patchwork. Chýbať nebudú ani 
krásne háčkované kraslice a  iné de-
korácie. Pre každého návštevníka je 
pripravený malý darček (len do  vy-
čerpania zásob). Podujatie pripravi-
la Turisticko-informačná kancelária 
Malacky.       -mija-

Jazzová
 nedeľa

Na  nedeľné popoludnie 24. marca bol pre všetkých 
Malačanov pripravený už tretí koncert Malackej hu-
dobnej jari. Možnosť príjemne zrelaxovať pri tónoch 
jazzovej hudby však využila len hŕstka z vás.

Na pódiu Kultúrního domečku svoje umenie predvádzalo 
zoskupenie Gabriela Kolčavová Trio. Odzneli piesne ako Love 
for Sale, Autumn Leaves a ďalšie.  Gabrielu Kolčavovú hudob-
ne sprevádzal Radim Hanousek na saxofóne a Radek Bagár 
prostredníctvom akustického piana. 

Podobne príjemné popoludnie si budete môcť vychutnať 
aj 7. apríla o 17.00 h v Kulturním domečku, keď sa bude konať 
koncert gitarového kvarteta Guitartistas. 

MCK pripravilo pre divákov i  darček. Ak na  posled-
nom koncerte Malackej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční  
14. apríla, predložíte aspoň dve vstupenky z predošlých 
koncertov MHJ, vstup máte zadarmo.

Text, foto: N. Slobodová

Štvorica mladých chalanov odpálila riadnu šou.

CD krstili Peter Deák a Otto Weiter.
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Druhy poskytovaných sociálnych služieb:
• útulok
• zariadenie opatrovateľskej služby
• opatrovateľská služba
• prepravná služba
• požičiavanie pomôcok
• odľahčovacia služba
• poskytovanie sociálnej služby v jedálni
• poskytovanie sociálnej služby v práčovni
•  poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Útulok
V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poraden-
stvo a nevyhnutné ošatenie a obuv fyzickej osobe, ktorá nemá 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie 
alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
Kde:  Mierové námestie 12, Malacky
Podmienky:  bez zmluvy, ak je život a zdravie fyzickej osoby vážne 

ohrozené
Cena:  1,78 €/os./deň (podľa počtu dní ubytovania), v prípa-

de poskytovania aj OS 1 €/os./h
Kapacita: 3 miesta

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba 
na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na po-
moc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú 
službu. V ZOS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošet-
rovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Kde:    1. mája č. 9, Malacky
 Mierové námestie 12, Malacky
Podmienky:  Ak nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v pri

ro dzenom prostredí; podmienkou je rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS – fyzická oso-
ba s nepriaznivým zdravotným stavom musí podať  
mes tu Žiadosť o posúdenie od kázanosti na sociálnu 
službu spolu s potvrdením o nepriaznivom zdra vot
nom stave od  lekára. Zároveň podá žiadosť o  uza-
tvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak 
je v ZOS voľné miesto, MsCSS uzavrie s touto fyzickou 
osobou Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

Kapacita:  1. mája č. 9 – 18 miest, Mierové nám. 12 – 24 miest
Cena:  Výška úhrady za sociálnu službu v ZOS pozostáva zo 

štyroch zložiek – pomoc pri odkázanosti, ubytovanie, 
stravovanie a upratovanie, pranie, žehlenie, údržba 
bielizne a šatstva.

Príklad: najnižšia platba, obyvateľ Malaciek s najnižším stupňom 
odkázanosti – 6,89 €/deň (213,59 €/mesiac); najvyššia platba, oby-

vateľ mimo Malaciek s najvyšším stupňom odkázanosti s dia stra-
vou – 8,43 €/deň (261,33 €/mesiac);
Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi sociálnej služby zostať z  je
ho príjmu (dôchodku) 20 % sumy životného minima. Za prijatie do 
zariadenia sa neplatí žiadny poplatok.

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odká-
zaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 
Kde:  poskytuje sa v domácnosti opatrovaného
Podmienky:  Podmienkou je rozhodnutie o odkázanosti na sociál

nu službu OS – fyzická osoba s nepriaznivým zdravot-
ným stavom musí podať mestu Žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu spolu s potvrdením 
o nepriaznivom zdravotnom stave od lekára. Zároveň 
podá žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní so-
ciálnej služby. 

Cena:  Výška úhrady za  opatrovateľskú službu sa stanoví 
mesačne, pričom sa uhrádzajú len pracovné dni – 
hodi ny, v ktorých je táto služba poskytovaná. Za OS 
je sta novená úhrada 1,30 € /os./h. V prípade donášky 
stra vy – 0,40 € /os./1 obed/deň.

Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi  sociálnej služby zostať z je
ho príjmu (dôchodku) 1,3násobok sumy životného minima.

Prepravná služba
Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným mo-
torovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravot-
ným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine ale-
bo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Kde:   1. mája č. 9, terénnou formou
Podmienky:  Posudok vydaný ÚPSVaR alebo potvrdenie od  leká-

ra o nepriaznivom zdravotnom stave. Žiadateľ o pre-
pravnú službu sa zaeviduje u dispečera a následne 
mu je len na základe telefonickej objednávky zabez-
pečená preprava. Objednávka musí byť nahlásená 
najmenej 24 hodín vopred. 

Cena:  ZŤP, invalidný alebo starobný dôchodca na  území 
mes  ta 0,60 €/os./jazda; mimo územia mesta 0,25 €/os./ 
/km; osoba s  peňažným príspevkom na  prepravu 
na území mesta 1,30 €/os./jazda; mimo územia mes-
ta 0,30 €/os./km; sprevádzajúca osoba, ak osoba, 
ktorú sprevádza, je na ňu odkázaná, neplatí úhradu; 
sprevádzajúca osoba, ak osoba, ktorú sprevádza, nie 
je na  ňu odkázaná, na  území mesta 0,60 €/os./km; 
mimo územia mesta 0,25 €/os./km; stojné všetky oso-
by na území mesta 0 €; mimo územia mesta 1 €/os./h.

Požičiavanie pomôcok
Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom 
odkázaným na pomôcku.
Kde:  1. mája č. 9, Malacky
Podmienky:  Na  dohodnutý čas, najdlhšie do  zabezpečenia po-

môcky na  základe verejného zdravotného poiste-
nia, formou peňažného príspevku na  zaobstaranie 
pomôcky alebo do doby trvania podmienok pre po-
skytnutie pomôcky. Je potrebné potvrdenie od leká-

ra o nepriaznivom zdravotnom stave, resp. posudok 
vydaný ÚPSVaR na  účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Spolu 
s týmto dokladom podá žiadateľ o pomôcku žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy.

Cena:  jedna pomôcka: 0,33 €/os./deň

Odľahčovacia služba
Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzic-
kú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Je určená na určité 
časové obdobie, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže 
opatrovanie vykonávať.
Kde:  ZOS 1. mája č. 9, Malacky, ZOS Mierové námestie 12, 

Malacky alebo domácnosť opatrovaného 
Podmienky:  Odľahčovacia služba je určená pre poberateľov pe-

ňažného príspevku na opatrovanie, podmienkou je 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – po-
sudok vydaný ÚPSVaR a podaná žiadosť o poskytnu-
tie odľahčovacej služby – o uzavretie zmluvy. Cieľom 
je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný od-
počinok na  účel udržania jej fyzického a  duševné-
ho zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Poskytuje sa 
na celé dni, najdlhšie na 30 dní v kalendárnom roku.

Cena:  Výška úhrady je stanovená podľa miesta poskytova-
nia služby v ZOS alebo v domácnosti opatrovaného.

Jedáleň
Poskytovanie stravovania fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpeče-
né nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných život-
ných potrieb, má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dô-
chodkový vek.
Kde:  1. mája č. 9, Malacky
Podmienky:  Jedáleň poskytuje aj diabetickú stravu na základe od

porúčania ošetrujúceho lekára a tiež donášku stra vy 
do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdra-
votné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
alebo dovŕšila dôchodkový vek. Strava sa poskytuje 
na základe žiadosti a potvrdenia lekára o odkázanosti 
na uvedenú službu.

Cena:  fyzická osoba s  trvalým pobytom na  území mesta:  
1 obed – 1,90 €/os./deň; fyzická osoba za diabetickú 
stravu: 1 obed – 2 €/os./deň; donáška stravy: 1 obed 
– 0,60 €/os./deň; donáška stravy: 2 obedy do jednej 
domácnosti – 0,80 €/2 os./deň

Práčovňa
Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šat-
stva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ne-
priaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Kde:  Mierové námestie 12, Malacky
Cena:  2,20 €/os./1 práčka

Stredisko osobnej hygieny
Utváranie podmienok na  vykonávanie nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má 
nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Kde:  Mierové námestie 12, Malacky
Cena:  1 vykonanie osobnej hygieny – 0,70 €/os.

-mscss-

Riaditeľka Mestského centra 
so ciálnych služieb v  Malackách 
Melánia Dujsíková nastúpila 
na svoje nové pôsobisko v sep-
tembri 2012. Za  krátky čas ini-
ciovala niekoľko zmien a jej ďal-
šie plány sú rovnako smelé. 

Čo sa zmenilo
Prvou zmenou bolo zavedenie 

personálnej zodpovednosti za  jed-
notlivé služby, s  čím súvisela aj po-
treba zmeny organizačnej štruktúry. 
V súčasnosti sú v MsCSS dve sociálne 
pracovníčky (koordinátorky), pričom 
jedna je zodpovedná za chod pobyto-
vého zariadenia opatrovateľskej služ-

by a druhá za  terénne služby. Dobu-
dovali sme administratívny priestor 
v  bývalom zdravotnom stredisku 
vo dvore na Ul. 1. mája a prístupový 
chodník k nim.

Čo sa práve deje
Momentálne je v  príprave zria-

denie denného stacionára v doteraz 
takmer nevyužívanej budove popri 
chodníku na Ul. 1. mája. Mesto dalo 
prerobiť projekt podľa požiadaviek 
MsCSS, pretože predchádzajúci v nie-
ktorých aspektoch nezodpovedal 
potrebám organizácie. Pre nás je dô-
ležitá napríklad zmena umiestnenia 
bezbariérového prístupu do denného 

stacionára. Potom sa začne proces ve-
rejného obstarávania na  dodávateľa 
stavby. Denný stacionár by podľa plá-
nu mal byť pripravený na prevádzku 
do konca augusta 2013.

Čo sa plánuje
Mojou prioritou je dostať viac 

do  povedomia ľudí niektoré služby, 
ktoré sa menej využívajú. Ľudia si ich 
menej žiadajú aj preto, lebo o  nich 
možno málo vedia. Mám na mysli na-
príklad odľahčovaciu službu, ktorá nie 
je určená pre opatrovaných, ale pre 
opatrovníkov, ktorí tiež niekedy po-
trebujú dovolenku, ale aj iné služby, 
povedzme pranie a žehlenie. 

Chystáme novú webstránku s jed-
noduchou štruktúrou a  nové logo 
MsCSS. Veľkým plánom do  budúc-
nosti je nadstavba budovy na  Ul. 1. 

mája, aby sa rozšírila ubytovacia ka-
pacita Zariadenia opatrovateľskej 
služby (ZOS) a mohli tu byť ubytovaní 
aj obyvatelia zariadenia z Mierového 
námestia. Služby tak budú komplex-
nejšie, personálne menej náročné 
a pre klientov vyhovujúcejšie. 

ZOS na  Mierovom námestí je 
v  centre, chýba tam dvor, kde by 
moh li obyvatelia tráviť svoj voľný čas, 
nemajú vhodnú spoločenskú miest-
nosť a  celkové priestorové riešenie 
nie je optimálne. Okrem toho chceme 
upraviť dvor, vlastne celý areál MsCSS, 
účelnejšie využiť plochu, vysa diť ze-
leň a  inštalovať altánok, kde si v  lete 
seniori budú môcť spolu posedieť 
a stretávať sa so svojimi najbližšími.“ 

Zhovárala sa: Tatiana Búbelová
Foto: -tabu-

Zmeny a plány v MsCSS

Mestské centrum 
sociálnych služieb Malacky

je príspevková organizácia mesta, zriadená za  účelom prevádzkovania a  poskytovania sociálnych služieb 
v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta Malacky 
č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Malacky. MsCSS vykonáva odborné činnosti, obslužné čin-
nosti a ďalšie činnosti na určitý alebo na neurčitý čas, podľa druhu poskytovaných služieb.

stupeň
odkáza

nosti

ubytovanie
na osobu 

a deň

stravovanie
na osobu a deň

–

II.–III.
IV.–V.

VI.

1,63 €

+1,86 €
+2,20 €
+2,60 €

raňajky     0,50 €
obed/MA     1,90 €

obed/mimoMA     2,50 €
večera     1,00 €

dia strava  +0,20 €
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Prepravná služba slúži 
znevýhodneným

Ide o  sociálnu službu, ktorá sa 
poskytuje fyzickým osobám s  ťaž-
kým zdravotným postihnutím, od-
kázaným na  individuálnu prepra-
vu osobným motorovým vozidlom 
alebo fyzickým osobám s  nepriaz-
nivým zdravotným stavom s obme-
dzenou schopnosťou pohybu po ro-
vine, po schodoch a s obmedzenou 
schopnosťou orientácie. Sociálny 
taxík prevádzkuje MsCSS v  pracov-
ných dňoch od 7.00 do 15.00 h. „Hoci 
priemerný počet jázd sa za štyri roky 
prevádzkovania výrazne nezmenil, 
postupne pribúda počet užívateľov 
tejto služby,“ hovorí riaditeľka MsCSS 
Melánia Dujsíková. K 31. 12. 2012 ich 
bolo dovedna už 268. Sociálny taxík 
najčastejšie využívajú seniori na pre-
pravu do  zdravotníckych zariadení 
v Malackách. Počet jázd v roku 2012 
bol 1459, z toho 25 jázd do Bratislavy 
na lekárske vyšetrenia.

Taxík je žiadaný
MsCSS si v  januári 2011 objedna-

lo prieskum využívania prepravnej 
služby prostredníctvom agentúry 
A-Omega. Po čase, vo februári 2013, 
potreby a požiadavky užívateľov pre-
pravnej služby mapoval ďalší prie-
skum – tentoraz priamo medzi uží-
vateľmi sociálneho taxíka. Dotazník 
vyplnilo 92 respondentov. „Z výsled-
kov jednoznačne vyplynula potreba 
a  opodstatnenosť tejto služby,“ po-
vedala riaditeľka MsCSS. Podľa väč-
šiny odpovedí je služba poskytova-
ná na  požadovanej úrovni a  väčši-
nou ju klienti využívajú raz mesačne. 
Z prieskumu vyplynula jediná požia-
davka malej skupiny užívateľov – roz-
šíriť prevádzkový čas po 15.00 h a cez 
víkend. „Na základe nej zvážime skú-
šobnú prevádzku s  rozšíreným pre-
vádzkovým časom,“ doplnila Melánia 
Dujsíková. 

Nepríjemné dopravné 
obmedzenia

„Veľké problémy spôsobujú do-
pravné obmedzenia na  miestach, 

kde je zákaz zastavenia a  nedá sa 
klientom vyhovieť a zaparkovať tam, 
kde by potrebovali vzhľadom na ich 
obmedzenú mobilitu,“ hovorí šofér 
Ľ. Jurkovič. „Stáva sa, že klienti si tie-
to obmedzenia vykladajú ako neo-
chotu, no dopravné predpisy treba 
dodr žiavať,“ vysvetľuje šofér. Ten by 
v  opačnom prípade riskoval vyso-
ké pokuty, ale mohol by zapríčiniť 
aj dopravnú nehodu. Najkritickejšie 
miesta sú: Duklianskych hrdinov 21, 
Brnenská 1, Mierové námestie 12, Zá-
horácka 67, Záhorácka oproti AFK.

Z  listu Cecílie Hudákovej z Druž-
stevnej ulice: „Mám 82 rokov a  ďa-
kujem osobe, ktorá zabezpečila, aby 
v  Malackách jazdil sociálny taxík. Je 
to výborná vec pre nevládnych ob-
čanov. Na  dispečingu sú pracovníč-
ky stvorené pre túto robotu. Sú milé, 
ochotné a  prívetivé... Šofér je veľmi 
presný a  ochotný, snaží sa každému 
vyhovieť. Priváža a odváža po celých 
Malackách. Ďakujem v  mene všet-
kých, ktorí sú spokojní...“

Text, foto: T. Búbelová

SPEKTRUM / INZERCIA

Len ten, kto stratil 
toho, koho mal veľ-
mi rád, pocho pí, čo 
je bolesť a žiaľ.
21. 3. sme si pripo-
menuli 5. výročie 
úmrtia našej dra-

hej Ruženky Blechovej. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte jej tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

23. 3. sme si pripo-
menuli 2. výročie 
úmrtia milované-
ho manžela, otca 
a  deda Augustína 
Škrabáka.
S  láskou a  úctou 

spomína manželka, dcéry s rodina-
mi, vnúčatá a ostatná rodina.

27. 3. uplynulo 10 
rokov, od kedy 
nás na vždy opus-
tila na ša mama 
Cecília Kučero
vá. S  láskou spo-
mínajú syn Ján 
a dcéra Anna Mária s  rodinou. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku spolu s nami.

To, že sa rana zahojí, 
je len klamné zda-
nie, v srdci nám bo-
lesť zostáva a  tiché 
spomínanie.
24. 3. uplynulo 25 
rokov od chvíle, keď 
 nás vo veku 50 rokov náhle opustil 
manžel, otec, starý otec, krst ný, brat 
a švagor František Kleinedler. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S  láskou na neho spo-
mínajú manželka Mária, syn Jozef, 
Ladislav, František s  manželkou, 
Jaroslav s  manželkou, šesť vnúčat 
a ostatná rodina. 

Navždy prestali 
pre teba hviezdy 
svietiť, už navždy 
prestalo pre teba 
slnko hriať, ale tí, 
čo ťa mi lovali, 
nikdy nepre stanú 

na teba spomínať.
31. 3. si pripomíname nedožitých  
71 rokov Maximiliána Muchu 
z Ma  laciek. S láskou spomína man-
želka Helena, syn Roman, vnučky 
Romanka, Danielka, Vierka s  rodi-
nou.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
Od 11. dO 25. 3. 2013

Nie sú medzi nami
Miloslav Kršek, Kostoliš-
te, *1948; Ján Kabarec, 
Malacky, *1954; Otília Pra

chárová, Malacky, *1939; Ľubomír 
Holeš, Malacky, *1954; Bo humil 
Žilavý, Malacky, *1952; Emil Hitt
mar, Malacky, *1939

Povedali si áno
Štefan Galba a Alžbeta De-

meterová

Apríloví jubilanti
80 – Štefánia Bilkovičová, 
Marta Ferenčíková, Oľga 
Kadlecová, Stanislav Kraj-

čírik; 85 – Ernestína Gábrišová, An-
na Laffersová, Emília Pribilová, Otí-
lia Šútorová, Mária Vinceková; 90 
– Mária Bujnovská, Adam Hafera, 
Paulína Jursová, Hermína Vilémo-
vá; 91 – Mária Greifová

Vítame medzi nami
Nela Višvaderová, *6. 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.

Priatelia sa u vás stretajú,
šťastnú budúcnosť  ti želajú.
Pevné zdravie, milý  Pištík (Róbert 
Kalina), prajeme ti ozaj všetko, 
po čom tvoje srdce túži,
dobrého si veľa uži!
Pusu na líčko posiela 
Lacike s rodinou.

Zo srdca veľmi pekne ďakujem 
čestnému nálezcovi Romanovi 
Martincovi, ktorý v  piatok (1. 3.) 
našiel môj mobilný telefón a  od-
niesol ho do  predajne T-mobile. 
Som Vám nesmierne vďačná.      sj

Prepravná služba 
– sociálny taxík

Mesto Malacky vďaka projektu podporenému dotáciou z  Minister
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo v roku 2009 preprav
nú službu – sociálny taxík, na ktorú pravidelne finančne prispieva zo 
svojho rozpočtu. Na  rok 2013 je na  prevádzku taxíka vyčlenených 
21 500 €. Financie mesto mesačne transferuje Mestskému centru so
ciálnych služieb Malacky, ktoré službu prevádzkuje.

POďAKOvANIE

BLAHOŽELANIE

Činorodý do vysokého veku
Pán profesor bol úžasná a uzná-

vaná osobnosť, zubný lekár, o kto-
rom kolegovia rozprávajú s  úctou 
a  ktorý vo vlastnej ambulancii 
v Bra tislave pracoval až do svojich 
posledných dní. Je úžasné, že ta-
kýto človek nasával počiatky svo-
jej múdrosti u  nás v  Malackách. 
Po celý život bol na Malacky hrdý 
a  aj vo vysokom veku nám počas 
svojich návštev vlieval múdrosť 
a energiu. Nabádal nás, aby sme sa 
o svoje mesto starali a zveľaďovali 
ho. Za  svoju vitalitu vďačil dobré-
mu zdraviu, športu, obľúbenému 
tenisu a sústavnému vzdelávaniu.

Úctu k škole prenášal 
na súčasníkov

V apríli 2010 sa zúčastnil na His-
torickej jari. Oslavovali sme 75. vý-
ročie úmrtia zakladateľa františkán-
skeho gymnázia M. Olšovského,  
60. výročie likvidácie františkánske-
ho kláštora vrátane vzácnej kniž-
nice, ale aj 10. výročie prvých ma-
turít v  novodobom Gymnáziu sv.  
F. Assiského. Pán profesor sa pozva-
niu potešil a na slávnosti sa stretol 
aj so svojimi spolužiakmi prof. Bol-
lardom a Dr. Budinským. Všetci traja 
bývalí študenti slávneho gymnázia 
sa výborne bavili vidiac „samých 
seba“ v  scénke Facere et docere, 
v kto rej vtedajší študenti predsta-
vovali skutočné postavy študen-
tov a učiteľov z obdobia roku 1935. 
Ďalšia návšteva prof. J. Ležoviča sa 
viazala k oslave 15. výročia založe-
nia Gymnázia sv. F. Assiského v Ma-

lackách. Večer františkánskeho 
gym názia sa konal v kine na Fran-
tiška – 4. októbra 2011. Nikdy neza-
budnem na  tú úžasnú atmosféru 
a  energiu, ktorá nabíjala prítom-
ných po  slovách starých pánov – 
bývalých študentov. Nadchla nás 
ich životná múdrosť, vďačnosť 
ško le, Malackám. Dodnes cítim zo 
slov, ktoré adresovali Malačanom, 
obrovský elán a energiu týchto pá-
nov vo veku vyše 90 rokov, ich čisté 
úmysly, múdrosť a pokoru.

Najkrajšie obdobie života
Pán prof.  Ležovič spomínal na 

svoje štúdium vo  františkánskom 
gymnáziu ako na najkrajšie roky vo 
svojom živote. Vyzdvihol, aké vyso-
ké postavenie malo v tej dobe gym-
názium, a vďaka nemu aj Malacky. 
Na  súčasnú školu apeloval, aby 
znovu vybudovala kvalitnú knižni-
cu. Keď sa dozvedel, že sa chystá-
me vydať Kroniku Gymnázia sv. 
Františka Assiského v  Malackách, 
o  niekoľko dní sa ozval a  poslal 
nám na  tento projekt príspevok 
100 €. Bola to jeho tichá a úprimná 
pomoc bez nároku na publicitu.

Prof.  Ležovič nechýbal ani na 
oslavách 85. výročia založenia fran-
tiškánskeho gymnázia (4. október 
2012). Sám vtedy povedal, že to je 
jeho posledná návšteva gymnázia. 
Žiaľ, jeho slová sa naplnili a  pán 
profesor sa odobral na  večnosť  
7. marca 2013. Ctíme si jeho pa-
miatku, jeho prínos a odkaz, ktorý 
nám tu zanechal.

viera Zaíčková/tabu

Zbohom,
 pán profesor!

„Predo mnou leží kniha spomienok univerzitné
ho profesora MUdr.  Jána Ležoviča, drSc., ktorú  
mi daroval. Spomínam na stretnutia s ním v Malac
kách aj ja,” otvára knihu osobných spomienok bý 
valá riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského  
vie ra Zaíčková.

• Predáme pekný, útulný, tehlový 
1-izbový byt (32 m2) vrátane zaria-
denia v rekonštruovanom bytovom 
dome na Ul. 1. mája. v Malackách – 
zvýšené prízemie (1/3), čiastočná re-
konštrukcia, nízke náklady, k dispo-
zícii je spoločný balkón. Kompletné 
info a foto: www.bestservis.sk/byt. 
Cena: 46 000 €. 

Kontakt: 0905 96 73 79
• Kúpim laty z  tvrdého dreva. Prí-
padnú alternatívu ponúknite. Dĺžka 
210–215 cm. Kontakt: 0905 64 54 50

dROBNÁ INZERCIA

http://www.bestservis.sk/byt
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V  súčasnosti prebieha verejné 
obstarávanie na obnovu cca 280 km 
cyklotrás v Malých Karpatoch od Bra
tislavy až po Pezinskú Babu, v rámci  
toho sa vyznačí  25 km nových cyk
lotrás, ktoré vhodne doplnia už jest
vujúcu sieť cyklotrás. Na  Devínskej 
Kobyle bude vyznačených 37 km no
vých cyklotrás, ktoré spoja mestské 
časti Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé die
ly, Devín, Devínska Nová Ves s medzi
národnou cyklotrasou EuroVelo 13, 
s  cyklomostom v  Devínskej Novej 
Vsi a  dolnorakúskymi cyklotrasami. 
Financované budú z  eurofondov, 

z  projektu Perimost. Štyri cyklistic
ké odpočívadlá pribudnú na Bielom 
kríži, v Malých Levároch, v Devínskej 
Novej Vsi a vo Vysokej pri Morave. 

Medzi Bernolákovom a  Novou 
Dedinkou pribudne úplne nová cyk
lotrasa, ktorá bude podľa župana 
vhodná pre rodiny s deťmi. Bude po
kračovaním cyklotrasy z  Ivanky pri 
Dunaji, čím sa vytvorí ucelené cyklis
tické prepojenie. Okrem toho v Ber
nolákove bude prepojená s cyklotra
sou vedúcou do Slovenského Grobu 
a ďalej do Pezinka. Projekt je financo
vaný z eurofondov. 

V spolupráci s obcou Marianka sa 
vyznačia tzv. marianske okruhy – 5 
cyklistických okruhov rôznej nároč
nosti. Pribudne aj  cyklistická infra
štruktúra, najmä na  medzinárodnej 
cyklotrase EuroVelo 13 – Cesta želez
nej opony – 10 400 km (územím BSK 
ide 81 km). 

BSK má v  rámci svojej územnej 
pôsobnosti 40 cyklotrás s  celkovou 
dĺžkou cca 700 km. Najvýznamnej
šie sú medzinárodné/tranzitné 
cyklo trasy (Moravská, Dunajská 
cyklotra sa), ktoré ponúkajú nielen 
obyvate ľom kraja, ale aj zahraničným 
turis tom možnosti cyklistiky a  spo
znávania krás regiónu „z  bicykla“. 
Územím prechádzajú aj dve národné 
cyklomagistrály – Záhorská a Malo
karpatská. 

BSK v rámci cykloturistiky 
podporí tieto podujatia:

Piknik&Bike
2. ročník – 27. 4. 2013, 11.00–17.00 

v areáli Divoká voda

Projekt Bratislavského kraja
Pokračujeme v  tom, čo sme od

štartovali pri slávnostnom otvorení 
cyklomosta. Akcia na  podporu tu
rizmu a cykloturistiky v kraji, bude si 
možné zapožičať košík, tombola.

Novinky: Súťaž vo varení zdravých 
jedál, zumba, fitness tréner, minifar
ma so zvieratami

Župný pohár 
Na bicykli deťom 2013

3. ročník, na 1. ročníku sa zúčast
nilo 1800 pretekárov, na  2. ročníku 
2225 cyklistov, tento rok je predpo
klad minimálne 3000 účastníkov.

V  rámci pohára bude tento rok 
šesť podujatí, všetky na území BSK.

BSK podporí podujatia: 
20. 4.  Kaktus bike Svätojurský 

maratón
1. 5.  Račianska cykločasovka
25. 5.  Kaktus bike Bratislavský 

maratón
2. 6.  Novomestský pedál – Cross 

Country Cup pre všetkých
5. 7.  Kaktus bike Svätojurský 

blesk – cykločasovka do vr
chu

24. 8. Green Bike Tour

Akcie budú mať kultúrnospolo
čenský charakter, pripravený bude aj 
sprievodný program.

Výťažok zo štartovného a dob-
rovoľného príspevku účastníkov 
pôjde na pomoc detským onkolo-
gickým pacientom – primárne pe-
niaze pôjdu na ozdravné pobyty. 

Letný MTB maratón
11. ročník; vlani sa na 10. ročníku 

zúčastnilo 1278 pretekárov (869 cyk
listov plus bežci a deti), 145 cudzin
cov z 9 krajín

V  rámci letného MTB maratónu 
budú 4 podujatia:

MTB maratón – sobota, 25 km/ 
/600 m, 42 km/1100 m, 76 km/2000 m, 
105 km/2950 m;

Beh – nedeľa, 17 km/350 m;
Junior Trophy – nedeľa – 3,2 km 

na okruhu, 6 kategórií;
Detský maratónik – 707 m 

na okruhu, 14 kategórií.
Na  letnom MTB maratóne budú 

cez víkend účastníci súťažiť spolu 
v 66 kategóriách.
Kultúrny a sprievodný program:
animácie pre deti, stan pre 800 účast
níkov, umývačka pre 16 bicyklov na
raz, parkovisko pre 500 bicyklov, ka
miónová nemocnica s JIS.

TS BSK (krátené) , foto: SCK
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Vyhlásenie 
najlepších

Komisia pre vzdelávanie, mlá-
dež a  šport pozýva priazniv-
cov športu na  slávnostné vy-
hlásenie najlepších športovcov 
a športových kolektívov mesta 
Malacky za  rok 2012 v  piatok  
5. 4. o 18.00 h v SD MCK na Mie-
rovom námestí v Malackách.

V  rámci oceňovania najlepších 
športovcov za  uplynulý rok vyhlá
sili mestské médiá tradič nú anketu 
o najobľúbenejšieho špor tovca a ko
lektív roka 2012. Svoj hlas môžete dať 
športovcovi alebo športovému kolek
tívu z Malaciek, ktorý je vám najsym
patickejší, resp. výko ny ktorého oce
ňujete v rámci malackého športu naj
viac. Hlasujte zaslaním mena váš ho 
najobľúbenejšieho špor  tovca alebo  
kolektívu na  media@malacky.sk 
do  1. 4. 2013. Hlasovať možno len 
raz! Do  emailu je nutné uviesť aj 
meno hlasujúceho a kontaktné úda
je, inak bude hlas neplatný. Výsledky 
sa dozviete na oficiálnom vyhlasova
ní Športovca roka 2012.

A. H./-red-

Ceny pre najobľúbenejších 
športovcov v rámci ankety 
mestských médií venuje

Cyklisti sa môžu 
tešiť na nové 
cyklotrasy,
 pripravené sú aj rôzne podujatia

So začiatkom jari štartuje aj cyklistické sezóna. V Bratislavskom kraji 
budú označené desiatky kilometrov cyklotrás, tiež sa vybudujú nové 
cyklotrasy a pre cyklistov sú až do konca augusta pripravené viace-
ré podujatia. Ako zdôraznil predseda BSK Pavol Frešo, župa aktívne 
podporuje rozvoj cyklistiky projektmi, ktoré zlepšujú podmienky 
cyklistickej verejnosti.

Slovenský 
cykloklub 
Záhorák 
Malacky

pripravuje

apríl
28.  Spomienka na  Ostrov kor

moránov, cykloturistické po
tulky Dunajskými luhmi

máj
5.  malými Karpatmi za hrad mi 

a  rozhľadňami, lesnými cyk
locestami naprieč Malými Kar
patmi

11.  Záhorskou cyklomagistrá
lou cez záhorské pies ky 
na  „Hasprúnsku 50”, cyklo
výlet po  trase známeho cho
deckého podujatia

19.  po stopách starovekých pút
nikov na  kláštor Katarínka, 
cyklovýlet  k ruinám staroveké
ho kláštora v  podhorí Malých 
Karpát

25.  Cyklotúra Cesta priateľstva  
(SK–H–a) Bratislava–mo
son magyaróvár–Nickels
dorf, cykloturistická akcia na
prieč tromi štátmi, organizuje 
STARZ Bratislava

Ak nie je uvedené inak, na  trasy 
štartujeme od  malackej synagó
gy. Pre väčšinu trás odporúčame 
trekkingo vé bicykle.
Informácie o  trasách možno 
nájsť aj vo vývesnej skrinke pri 
cyklopredajni na  Radlinského 
ulici.

PoZVáNKA

Tenisový klub TK Strojár Ma-
lacky odštartoval sezónu 2013 
už v  novembri 2012. Celý tré-
ningový proces sa presunul 
do haly a klub podal prihlášky 
Slovenskému tenisovému zvä-
zu (STZ) na organizovanie tur-
najov detí (aj chlapci, aj diev-
čatá do 10 rokov, mladšie žiač-
ky).

STZ nášmu tenisovému klubu 
prihlášky schválil a  pridelil tieto 
termíny – pre deti do 10 rokov de
cember 2012, február a  júl 2013, pre 
mladšie žiačky september 2013. Tré

ningov v hale sa zúčastňuje 35 detí, 
ktoré sú rozdelené podľa veku a vý
konnosti do 6 skupín. Spolu so svoj
imi trénerkami a trénermi týždenne 
odtrénujú 22 hodín. Muži a  seniori 
naberajú kondíciu pri hokeji v  Zá
mockom parku a na  futbale v  telo
cvični.

Niektoré z detí sa počas zimných 
mesiacov zúčastnili na  viacerých 
turnajoch.

Sofia Vrabčeková po  minuloroč
ných výborných výsledkoch v  ka
tegórii deti do  10  rokov v  tejto se
zóne prešla do  kategórie mladších 
žiačok. V tejto vekovej kategórii zís

kava nové skúsenosti. Zápasy sú už 
náročnejšie hrané na 2 víťazné sety. 
V sprievode rodičov a trénerov bola 
na  turnajoch v  Lieskovci, v  Skalici 
a v Bratislave. Veľké tréningové úsi
lie Sofie je prísľubom pre náš klub, 
keďže svoj potenciál ukázala v sezó
ne 2012, ktorá bola veľmi vydarená.

Viki Horváthová v  kategórii de
ti do  10 rokov zúročuje skúsenosti 
z  minulej sezóny. Svoju hru naďa
lej zlepšuje. Na  turnajoch dosiahla 
niekoľko veľmi pekných výsledkov. 
Na  turnaji v  Lieskovci postúpila 
do  semifinále. Na  turnaji v  Trnave 
po prehre v 1. kole nakoniec trium
fovala v úteche (súťaž útechu hrajú 
hráčky, ktoré na turnaji prehrajú svoj 
prvý zápas). Na dvoch turnajoch or
ganizovaných našim klubom pod 
názvom MIG CUP 2013 v decembri 
za účasti 14 dievčat postúpila do se
mifinále a  tento výsledok potvrdila 
spomedzi 30 dievčat vo februári. Vo 

víťazných stretnutiach zvládla kon
covky naozaj bravúrne.

Jakub Lapuník svoje tenisové 
umenie otestoval na  februárovom 
turnaji MIG CUP 2013. Napriek snahe 
a veľkému úsiliu na kvalitu súperov 
nestačil. Snáď to vyjde nabudúce.

Začiatkom apríla odštartuje te
nisový klub prípravou kurtov v  Zá
mockom parku letnú časť tenisovej 
sezóny 2013. Prvé majstrovské due
ly sa odohrajú koncom apríla.

TK budú v  súťažiach družstiev 
reprezentovať muži, seniori nad 45 
rokov, chlapci do  10 rokov v  súťaži 
Detský DAVIS CUP a dievčatá do 10 
rokov v  súťaži Detský FED CUP. 
O  konkrétnych termínoch jednot
livých zápasov budeme priebežne 
informovať. Sofia Vrabčeková bude 
hosťovať v TK Zohor v  súťaži druž
stiev mladších žiačok.

TK Strojár Malacky

Štart tenisovej 
sezóny 2013

mailto:media@malacky.sk
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