
Tradičné celomestské poduja
tie Adventné Malacky pokraču
je. Po koncerte Detského a diev
čenského zboru SRo v  kostole 
NPPM sa podujatie presunulo 
do Zámockého parku. 

V  programe k  druhej adventnej 
nedeli vystúpili speváci z CVČ, skupi-
na Wooders a nechýbal ani Mikuláš. 
Ten okrem sladkých dobrôt „prinie-
sol“ aj veľkolepý ohňostroj sprevá-
dzaný hudobným podkladom. Tre-
tiu nedeľu atmosféru návštevníkom 
podujatia spríjemnil spevom a hud-
bou Otto Weiter a  Andrea Fischer, 
Páni času a Elán kontraband. 

V  stredu 10. decembra sa v  po-
kojnom prostredí chrámu uskutoč-
nil aj Slávnostný adventný koncert 
žiakov ZUŠ. V programe sa predsta-
vili zverenci pedagógov hudobné-
ho odboru až v osemnástich číslach. 
V kostole sa rozozvučali husle, gita-

ry, flauty a  mnohé ďalšie hudobné 
nástroje. Akustika kostola podporila 
aj spev talentovaných žiakov základ-
nej umeleckej školy. 

V  rámci programu je ďalej pri-
pravený Slávnostný koncert učite-
ľov ZUŠ, ktorý sa uskutoční rovnako 
v kostole NPPM v stredu 17. decem-
bra. Pre štvrtú adventnú nedeľu je 

už typická kapustnica, ktorú zvykne 
primátor mesta rozdávať všetkým 
ľuďom dobrej vôle. Tentokrát si ju 
môžete prevziať z  rúk nového pri-
mátora Juraja Říhu. 

Tradíciou sa stalo aj rozšíre-
nie betlehemského svetla, ktoré 
na  podujatie prinesú skauti zo 69. 
Zboru gen.  M. R. Štefánika. Svoje 
umenie ďalej v programe predvedie 
muzikálový herec Janko Slezák, Ka-
tarína Ščevlíková, speváčka známa 
zo šou Milujem Slovensko, so svojou 
kapelou a dobrú náladu iste podporí 
i hudobné zoskupenie hrajúce ľudo-
vú hudbu Fidlikanti. 
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Vianočná redakčná prestávka
v mestských médiách
Od 18. decembra 2014 do 2. januára 2015 mestské médiá neprijí
majú a nezverejňujú žiadne oznamy, články ani inzerciu. Redakčná 
uzávierka Malackého hlasu číslo 1/2015 je 16. a expedícia 21. januá ra 
2015. Harmonogram vydávania mestských novín v roku 2015 uve
rejňujeme na 3. strane.

Mesto Malacky, oddelenie územ-
ného rozvoja a životného prostredia 
MsÚ predkladá na verejnú diskusiu 
obyvateľom mesta návrh na upoko-
jenie dopravy na uliciach Hviezdo-
slavova a Cesta mládeže. Svoj názor, 
pozmeňujúce návrhy či pripomien
ky môžete vyjadriť do 31. januára 
2015 osobne v MsÚ u  správcu ko-
munikácií V. Končeka (prízemie č. dv. 
105), alebo e-mailom (viliam.koncek 
@malacky.sk; anna.severova@malac-
ky.sk).

Podnet na upokojenie dopravy 
v spomenutých uliciach vznikol na 
základe petície obyvateľov týchto 
ulíc, doručenej do MsÚ Malacky 5. 

augusta tohto roku. Petitenti žiadali, 
aby časť Hviezdoslavovej ulice bola 
jednosmerná, aby sa úplne zastavila 
premávka v smere od Inkubátora po 
Cestu mládeže a vybudovali spoma-
ľovače. Na Ceste mládeže žiadali ob-
medzenie rýchlosti vozidiel v oboch 
smeroch na 30 km/h na časti ulice, 
vybudovanie aspoň dvoch spoma-
ľovačov a  obmedzenie premávky 
nákladných vozidiel a  poľnohospo-
dárskych strojov len na zásobova-
nie.

Petíciu prerokovalo mestské za-
stupiteľstvo 25. septembra a  uloži-
lo pracovníkom mesta vypracovať 
možné alternatívy riešení a  prero-
kovať ich s  petičným výborom. Na 

spoločných rokovaniach išlo o  zo-
súladenie požiadaviek obyvateľov 
ulíc s reálnymi možnosťami riešenia 
vzhľadom na ustanovenia cestného 
zákona. Vzniklo niekoľko kompro-
misných alternatív, ktoré boli prija-
teľné pre žiadateľov, a  nemala voči 
nim výhrady ani dopravná komisia. 
Ich kombináciou po vzájomnej do-
hode mesto predkladá jeden záve-
rečný návrh na riešenie požiadaviek 
obyvateľov dotknutých ulíc. Keďže 
navrhované zmeny sa netýkajú len 
ľudí, ktorí v  danej lokalite žijú, ale 
všetkých obyvateľov mesta, pred-
kladáme návrhy v grafickej podobe 
pred ich schválením na verejnú dis-
kusiu.

Aktuálny návrh 
upokojenia dopravy

Hviezdoslavova:
• zjednosmernenie ulice v smere  

od Mierového námestia po Cestu 
mlá deže, pričom upokojenie dopra-
vy by bolo zabezpečené vyznačením 
pozdĺžnych parkovacích plôch na 
oboch stranách vozovky, čím nasta-
ne zmena priameho smeru jazdy. To 
za bezpečí zníženie rýchlosti jazdy 
vozidiel.

• úprava zvislého aj vodorovného 
značenia

Cesta mládeže:
• zníženie rýchlosti jazdy umiest-

nením stredových ostrovčekov – 
zmena priameho smeru jazdy vlože-
ním stredových ostrovčekov (celkovo 
sú navrhnuté 4 miesta umiestnenia)

• obmedzenie jazdy vozidiel nad 
7,5 tony v úseku od Veľkomoravskej 
po Záhorácku ulicu osadením nové-
ho dopravného značenia

• umiestnenie meračov rýchlos-
ti, maximálna povolená rýchlosť na 
úseku je aktuálne 30 km/h

• návrh umiestnenia nových prie-
chodov pre chodcov 

T. Búbelová
 

Petíciu, materiály na rokovanie MsZ 
a grafické návrhy nájdete v aktualite 
z 8. 12. na www.malacky.sk.

Vyjadrite sa k návrhu – verejné prerokovanie!

Pred 
odchodom...

Vážení Malačania, 
šestnásť rokov ubehlo ako voda. 

Zreteľne si pamätám pocity, ktoré ma 
zaplavili, keď ste ma po prvý raz zvo
lili za primátora nášho mesta. Jasne 
mám v pamäti prvé chvíle, prvé dni 
a  mesiace strávené prácou pre náš 
spoločný úžitok. Štyri volebné ob
dobia sú dosť dlhým časom na prá
cu aj na výsledky. Ten čas mi dovolil 
sú strediť všetky sily, aby som spolu 
s  vami pracoval na mnohých veľ
kých, ale aj zdanlivo malých projek
toch, z ktorých každý pre obyvateľov 
mesta niečo priniesol, niečo tu zane
chal. Šestnásť rokov ubehlo ako voda 
a Malacky sa za ten čas zmenili. Toho, 
čo sme spoločnými silami dosiahli a 
dokázali, nebolo málo. Z pozície pri
mátora mesta sa vám prihováram 
posledný raz a túto príležitosť chcem 
využiť najmä na osobné poďakova
nie vám všetkým. Cením si širokú ob
čiansku podporu, ktorú som dostával 
vždy vo voľbách na post primátora 
mesta, a rovnako som rád, že aj ten
tokrát, keď som sa rozhodol nekan
didovať a výkon primátorského úra
du postúpiť do iných rúk, dali ste mi 
mandát ako mestskému poslancovi. 
Vnímam to ako ocenenie a  vyjadre
nie vašej podpory. Som vďačný za to, 
že som mal príležitosť dokonale spo
znať svoje rodné mesto, spôsob jeho 
fungovania, každý jeho kút, každú 
súčasť vrátane tých, ktorí ju dávajú 
do pohybu. Viem o  každom, kto sa 
o  voľačo pričinil,  zaslúžil, a  ďakujem 
vám za to. A  pretože primátorskú 
kanceláriu opúšťam v  adventnom 
čase, prajem vám krásne vianočné 
sviatky v kruhu najbližších, teplo do
mova, veľa lásky a šťastné vykročenie 
do roku 2015. 

J. Ondrejka

Moderátori programu v rámci 
druhej adventnej nedele 

herci Martin Nahálka 
a Milan Vojtela prestrojení 

za anjela a čerta privítali 
množstvo detí a rodičov, 

ktorí sa stretli pred kaštieľom, 
aby uviedli sv. Mikuláša.

Adventné Malacky 2014

Pokračovanie na 6. strane
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Pozor, zmeny 
stránkových hodín!
Na oddelení dokladov a na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a do-
pravných evidencií Okresného riaditeľstva PZ v Malackách budú v po-
sledných dňoch v roku 2014 upravené stránkové hodiny pre občanov.

Na úseku občianskych preukazov, vodičských preukazov, 
cestovných pasov a na úseku zbraní a streliva
pondelok 29. 12. od 7.30 h do 17.30 h
utorok 30. 12. nestránkový deň
streda 31. 12. od 7.30 h do 12.00 h

Na úseku evidencie motorových vozidiel
pondelok 29. 12. od 7.30 h do 15.00 h
utorok 30. 12. od 7.30 h do 15.00 h
streda 31. 12. od 7.30 h do 12.00 h     ORPZ

Pri nákupoch 
buďte 
opatrní

Už len pár dní ostáva na vianoč-
né nákupy. Pri vianočnom nakupo-
vaní, keď je všade veľký zhon, je po-
trebné zvýšiť ostražitosť a opatrnosť. 
Viac ľudí je na uliciach, v obchodoch, 
v prostriedkoch mestskej hromadnej 
dopravy. Ľudia sú nepozorní, sústre-
dení na nakupovanie alebo sa snažia 
pri popíjaní vareného vína na  via-
nočných trhoch nasávať vianočnú 
náladu. Toto obdobie je však rajom 
pre zlodejov.  Ich praktiky sú rôzne. 
V dave ľudí pozorujú, kto a ako platí, 
koľko má peňazí,  kde si dá po zapla-
tení peňaženku. Potom už len čakajú 
na vhodnú príležitosť. Môžu do vás 
strčiť či sa vás niečo opýtať, a tak vy-
užiť vašu krátkodobú nepozornosť. 
Najväčší počet krádeží na  osobe či 
krádeží vecí z osobných motorových 
vozidiel je v blízkosti nákupných cen-
tier a na vianočných trhoch. Zlodeji 
sa zameriavajú aj na  zaparkované 
autá, v  ktorých si nechávate svoje 
vianočné nákupy. V žiadnom prípade 
preto z auta nerobte výklad pre zlo-
deja, aj keď auto opustíte len na pár 
minút.

Polícia vyzýva občanov k zvý
šenej opatrnosti, aby sa predišlo 
nepríjemným situáciám:

• pri nákupoch si strážte v  kaž-
dom prípade kabelku, nedávajte si 
ju do nákupného vozíka, držte si ju 
blízko pri tele

• peňaženku alebo doklady si ne-
nechávajte na miestach, odkiaľ je ich 
možné ľahko vytiahnuť (v  zadnom 
vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, 
na  vrchu kabelky alebo nákupnej 
tašky)

• tašky a plecniaky, v ktorých máte 
peniaze alebo doklady, nenoste na 
chrbte

• peňaženku, mobil, doklady si ne-
nechávajte v odevoch, ktoré si preve-
síte cez nákupný vozík 

• ak je to možné, nenoste so sebou 
veľkú finančnú hotovosť a využívajte 
možnosť bezpečnejšieho platobné-
ho styku

• peniaze a doklady noste odde-
lene

• v žiadnom prípade si nezapisujte 
PIN k platobnej karte do peňaženky 
alebo mobilu

• v prípade odcudzenia platobnej 
karty okamžite kontaktujte banku 
a požiadajte o zablokovanie karty

Prispejte k vašej bezpečnosti!
ORPZ

AD HOC Malacky, príspevková organizácia mesta, 
vypisuje podľa § 5, odst. 9 zákona o  verejnom ob-
starávaní Z. č. 263/1999 Z. z. a o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov účinných od 1. 2. 2002 výberové 
konanie 

na poskytovanie 
služieb v oblasti 
pravidelnej údržby 
a servisu 
na výťahových 
zariadeniach 
(osobný výťah) v ŠH 
Malina Malacky. 
Prihlášku s príslušným oprávnením na poskytovanie 
uvedených služieb aj s cenovou ponukou zašlite v za-
lepenej obálke s nápisom „Neotvárať” do 23. 12. 2014 
písomne poštou alebo osobne na adresu:

AD HOC Malacky, p. o. m.,
Sasinkova 2, 901 01 Malacky,
Tel.:  0905 50 95 54, 034 772 32 02
Bližšie informácie na uvedenej adrese. 

AD HOC Malacky, p. o. m.

Od 8. decembra 2014 je 

ľadová plocha v Zámockom parku otvorená 
pre verejnosť podľa otváracích hodín.

Mestské centrum kultúry Malacky
vypisuje výberové konanie
na obsadenie miesta: 

knihovník/čka
Miesto výkonu práce: 
MCK Malacky, Záhorácka 1919

Pracovné podmienky:
Pracovný úväzok: denná prevádzka (7,5 h prac. čas),
Ponúkaný plat: V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 441/2013  
Z. z. – Osobitná stupnica platových taríf vybraných sku-
pín zamestnancov
Termín nástupu: február 2015
Náplň práce:
• katalogizovanie a spracovávanie bibliografických in-
formácií
• analyzovanie zdrojov a informačných potrieb mestskej 
komunity
 - formulovanie a implementovanie stratégií pre rozvoj 
ďalších služieb
• realizovanie základných a nadštandardných služieb 
knižnice
• poskytovanie informácií v oblasti práce s informáciami,
• asistovanie klientom vo využívaní knižničných zdrojov 
a informačných technológií
• realizovanie čitateľských programov a kultúrno-spolo-
čenských podujatí knižnice

Iné výhody: Možnosť poskytnutia výhod v rámci sociál-
neho programu MCK Malacky

Kvalifikačné požiadavky: 
• stredoškolské odborné vzdelanie – škola knihovníc-
kych a informačných štúdií
• vysokoškolské odborné vzdelanie I. stupňa a II. stupňa 
• knižničná a informačná veda

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
• práca s PC – MS Word, MS Excel, internet
• systém Advanced Rapid Library výhodou

• vnímavosť voči čitateľovi
• schopnosť a ochota tímovej práce
• zodpovednosť
• komunikatívnosť
• spoľahlivosť
• dobrý vzťah k práci
• samostatnosť
• príjemné vystupovanie voči klientom
• kreativita
• flexibilita
• jazykové znalosti výhodou

Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklady 
o absolvovaní odborných kurzov
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výbe-
rového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov v znení neskorších predpisov

Stručná charakteristika organizácie:
Mestské centrum kultúry (MCK) je príspevková organi-
zácia mesta Malacky. Hlavnou činnosťou MCK je orga-
nizovanie kultúrno-spoločenských aktivít prostredníc-
tvom umeleckých a kultúrno-výchovných podujatí, ex-
pozícií, klubovej a záujmovo-umeleckej činnosti. MCK 
buduje, spracováva a poskytuje verejnosti fond knižnice 
a múzea. Strediskom MCK je Knižnica MCK,   Múzeum 
Michala Tillnera, súčasťou ktorého je i pracovisko Krypty 
vo františkánskom kostole NPPM, Spoločenský dom 
MCK a Kultúrní domeček – kino Záhoran. 

Bližšie informácie o organizácii si môžete pozrieť na 
www.mckmalacky.sk

Kontakt:
Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Mgr. Jana Zetková 
Tel. číslo: 0903 80 12 14, 034 772 21 10
e-mail: riaditel@mckmalacky.sk

Prihlášku zašlite v zalepenej obálke s nápisom „Neotvá-
rať“ do 7. 1. 2015 písomne poštou na adresu: 
MCK Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

POlíCIA APeluJe: Zmeny 
vo vývoze 
komunálneho 
odpadu
MsÚ Malacky oznamuje občanom 
a organizáciám, že z  dôvodu via
nočných a  novoročných sviatkov 
dochádza vo vývoze komunálne
ho odpadu k zmenám.

vianočné sviatky
• komunálny odpad vyvážaný 

v stredu 24. decembra zostane bez 
zmeny

• komunálny odpad vyvážaný vo  
štvrtok 25. decembra z ulíc B. Nem-
covej, Džbankáreň, Hlboká, Hurba-
nova, J. Kráľa, Lesná, Písniky, Nad 
vý  honom, R. Dilonga, Vysoká, Malé 
ná mestie, Legionárska, Oslobodenia, 
Tichá, Hodžova bude vyvezený 24. 
decembra

• komunálny odpad vyvážaný vo 
štvrtok 25. decembra z ulíc Jánoší-
kova, Príjazdná, Budovateľská, Vlaste-
necká, Rastislavova, Mojmírova, Svä-
toplukova, Robotnícka, J. Hollého, 
K. Or goňa, A. Veselého, L. Svobodu, 
Ľ. Kukorelliho, Clementisova, J, Gab-
číka, J. Murgaša, L. Novomeského, 
kpt. M. Uhra, Továrenská, Priemysel-
ná, Stromová, Lipová, Agátová, Gaš-
tanová, Brezová, Javorová, Jelšová, 
Kalinčiakova bude vyvezený 27. de
cembra

• komunálny odpad vyvážaný 
v piatok 26. decembra bude vyve-
zený 27. decembra

novoročný sviatok:
• komunálny odpad vyvážaný vo 

štvrtok 1. januára z ulíc B. Nemco-
vej, Džbankáreň, Hlboká, Hurbanova, 
J. Kráľa, Lesná, Písniky, Nad výhonom, 
R. Dilonga, Vysoká, Malé námes tie, 
Legionárska, Oslobodenia, Tichá, Ho-
džova bude vyvezený v 31. decem
bra

• komunálny odpad vyvážaný vo 
štvrtok 1. januára z ulíc Jánošíkova, 
Príjazdná, Budovateľská, Vlastenecká, 
Rastislavova, Mojmírova, Svätoplu-
kova, Robotnícka, J. Hollého, K. Or go-
ňa, A. Veselého, L. Svobodu, Ľ. Kuko-
relliho, Clementisova, J. Gabčíka, J. 
Mur gaša, L. Novomeského, kpt. M. 
Uh ra, Továrenská, Priemyselná, Stro-
mová, Lipová, Agátová, Gaštanová, 
Brezová, Javorová, Jelšová, Kalinčia-
kova bude vyvezený 2. januára

Sviatok Troch kráľov:
• komunálny odpad vyvážaný 

v utorok 6. januára bude vyvezený 
v stredu 7. januára

Posledná 
zberateľská burza 
v tomto roku

V  priestoroch Základnej školy Dr. Dérera v Malac-
kách sa uskutočnila v sobotu 13. decembra ďalšia zbe-
rateľská burza, ktorej organizátorom je Klub filatelis-
tov ZSF 52-32 Malacky v  spolupráci s  uvedenou ško-
lou, MCK a  CVČ v  Malackách. Účasť zberateľov hlavne 
z  Malaciek a  okolia, Bratislavy aj z  družobného mesta 
Veselí nad Moravou bola dobrá. Väčšina záujemcov 
o rôzny zberateľský materiál, hlavne o poštové známky, 
mince, bankovky, pohľadnice či odznaky, odchádzala 
domov spokojná. Medzi návštevníkmi burzy nechýbali 
ani mladí zberatelia. Tento raz ich bolo menej, čo sa pre-
javilo hlavne v menšom záujme o minerály či meteority, 
ktoré nechýbali v ponuke ani teraz.

Klub filatelistov pri tejto príležitosti vydal v poradí už 
dvadsiaty prvý korešpondenčný lístok s prítlačou, ktorý 
zachytáva kaplnku sv. Anny na Ul. gen. M. R. Štefánika. 
V budúcom roku by mali vyjsť ďalšie štyri lístky v sérii 
Malacky dnes. Na burze boli oznámené aj termíny zbe-
rateľských búrz v našom meste v roku 2015.

Jarná zberateľská burza sa uskutoční 18. apríla, 
jesenná 26. septembra a zimná 12. decembra. 

Už tradične sa v  letnom termíne 13. júna uskutoční 
zberateľská burza v Zohore.

A. Pašteka

mailto:riaditel@mckmalacky.sk
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Dokončenie z 3. strany

Dokončenie z 3. strany

Harmonogram vydávania
Malackého hlasu – 2015 

Mesiac MH č. Uzávierka Expedícia

január
1 16. 1. 21. 1.

2 30. 1. 4. 2.

február
3 13. 2. 18. 2.

4 27. 2. 4. 3.

marec
5 13. 3. 18. 3.

6 27. 3. 31. 3.

apríl
7 10. 4. 15. 4.

8 24. 4. 29. 4.

máj
9 30. 4. 6. 5.

10 15. 5. 20. 5.

jún
11 29. 5. 3. 6.

12 12. 6. 17. 6.

júl 13 26. 6. 1. 7.

august 14 21. 8. 26. 8.

september
15 4. 9. 9. 9.

16 18. 9. 23. 9.

október
17 2. 10. 7. 10.

18 16. 10. 21. 10.

november
19 30. 10. 4. 11.

20 13. 11. 18. 11.

december
21 27. 11. 2. 12.

22 11. 12. 16. 12.

Detailnejšie informácie na media@malacky.sk.

V  pondelok 15. decembra sa 
uskutočnilo ustanovujúce za
sadnutie nového mestského 
zastupiteľstva. Štafetu, ktorú 
v  rukách držal 16 rokov Jozef 
Ondrejka, prebral víťaz no
vembrových komunálnych vo
lieb v Malackách Juraj Říha. 

Slávnostného večera sa okrem 
nového poslaneckého zboru zú-
častnili zástupcovia všetkých mest-
ských organizácií, riaditelia škôl, zá-
stupcovia politických strán v našom 
meste a občania Malaciek.

V úvode odovzdal Jozef Ondrej-
ka Jurajovi Říhovi primátorskú re-

ťaz a symbolicky aj „kľúč od mesta“. 
V  skutočnosti ide o  kľúč od  brány 
do Zámockého parku. Juraj Říha po-
vedie nasledujúce štyri roky mesto 
spoločne s osemnástimi poslancami 
mestského zastupiteľstva. Polovica 
z  nich prijala poslanecký mandát 
po prvý raz. 

Nový primátor a  rovnako aj po-
slanci zložili sľub a na prvom zasad-
nutí schválili aj niekoľko nevyhnut-
ných uznesení. 

Volení zástupcovia mesta odhla-
sovali poverenie poslanca Pavla Ted-
lu na vedenie zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v prípade, ak toto prá-
vo stratí primátor Juraj Říha. Nové za-
stupiteľstvo jednomyseľ ne schválilo 
aj poverenie troch po slancov na vý-
kon občianskych ob radov. Tie v bu-
dúcnosti povedú Zu zana Baligová, 
Martin Macejka a  Pavol Tedla. Jed-
ným z bodov programu bola aj voľba 
členov komisie na ochranu verejné-
ho záujmu. Do nej boli zvolení Pavel 
Spusta ako predseda, Martin Macej-
ka a Pavol Tedla ako jej členovia.

Primátor Juraj Říha v  príhovore 
uviedol, že mandát prijíma s rešpek-
tom a pokorou, a vyjadril želanie, aby 
boli Malacky v budúcnosti mestom, 
na  ktoré sa môžu jeho obyvatelia 
spoľahnúť.

Záznam zasadnutia mestského 
zastupiteľstva nájdete vo videoar-
chí ve na  www.malacky.sk. (Mesto –  
Mestské zastupiteľstvo mesta Ma lac-
ky – Viedoarchív)

Text, foto: N. Slobodová

Malacky majú oficiálne 
nového primátora 
a poslancov MsZ 

Zloženie nového 
poslaneckého 
zboru:

Volebný obvod č. 1: 
Jozef Mračna (SMER-SD), Jozef Hal
cin, Peter Ondruš (obaja ne závislí)

Volebný obvod č. 2: 
Marián Haramia, lucia Vidanová, 
Daniel Masarovič (všetci nezávislí)

Volebný obvod č. 3: 
Viera Mária Adamovičová (nezávis-
lá), Pavel Spusta (SMER-SD), Martin 
Mráz (nezávislý)

Volebný obvod č. 4: 
Martin Macejka (nom. SaS v ko alícii 
SDKÚ-DS, Sieť, SaS, NOVA), Zu zana 
Baligová (nezávislý), Anton Pašteka 
(SMER-SD)

Volebný obvod č. 5: 
Pavol Tedla, Katarína Trenčanská, 
Marián Novota (všetci nezávislí)

Volebný obvod č. 6: 
Richard Hájek, Jozef Ondrejka, Mi
lan Ondrovič  (všetci nezávislí) 
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Malacký podnikateľský inkubá
tor má už desať rokov a funguje ako  
nezisková organizácia založená 
mestom. Čo to v praxi znamená?

Vlastníkom budovy podnikateľské
ho inkubátora je mesto Malacky, pri
čom naša nezisková organizácia vy
konáva jej správu. Výber právnej formy 
správcovskej organizácie nebol náhod
ný, ale bol výsledkom hĺbkovej analýzy, 
ktorú uskutočnila technická asistencia 
projektu inkubátora. Hlavnými výho
dami sú: neziskový charak ter, právna 
nezávislosť, možnosť vlastniť vlastné 
fixné aktíva, vykonávať podnikateľské 
aktivity, možnosť aplikácie analytic
kého účtovníctva, registrovať sa ako 
platiteľ DPH, na  druhej strane žiadna 
možnosť prerozdeľovať zisk. 

Táto inštitúcia začínala s politi
kou dočasnej podpory začínajú
cich podnikateľov, ktorí mali 
ústretové nájomné a  k  dispozícii 
zdarma doplňujúce služby vo for
me poradenstva. V záujme zabez
pečenia ekonomickej udržateľnos
ti a samofinancovateľnosti organi
zácie je však od začiatku časť inku
bátora vyhradená pre komerčné 

firmy. Zaujíma nás, aké boli začia
točné pomery medzi začínajúcimi 
a rozbehnutými firmami a či sa za
chovali dodnes.

Už v samotnej architektúre budovy 
sa odčleňuje časť určená pre komerč
né aktivity – obchody a služby. Okrem 
toho je prenajatá i určitá plocha admi
nistratívnej časti budovy komerčným 
aktivitám ako klientske centrá sociál
nej a zdravotných poisťovní. Percento 
prenajatej časti komerčným aktivitám 
osciluje medzi 20 a 25 percentami. Dô
ležité je však dodať, že vždy zostávali 
voľné priestory pre potenciálnych začí
najúcich podnikateľov. 

Koľko ľudí inkubátor zamestná
va a aká je jeho obsadenosť? Koľko 
je v ňom teraz začínajúcich a koľko 
zabehnutých firiem?

Zamest návame 8 pracovníkov, z to
ho sú 3 ŤZP na chránenom pracovisku. 
V budove inkubátora našlo svoje pra
covisko od 150 do 200 zamestnancov. 
Inkubátor je obsadený na  85 % a  pô
sobí v ňom 25 inkubovaných a 15 ko
merčných firiem.

Aký bol vývoj nájomného v pre
d  ošlých 10 rokoch?

Od  začiatku fungovania inkubá
tora sa výška nájomného päťkrát zni
žovala, pričom v  súčasnosti dosahuje 
4,149 € za štvorcový meter na mesiac 
pre inkubované firmy.

Keď ste pred piatimi rokmi slá
vili päťročnicu, inkubátor sa pýšil 
tým, že ako jediný na  Slovensku 
je samofinancovateľný a na svoju 
činnosť si zarobí bez akejkoľvek 
externej finančnej podpory. Vydr
žalo vám to doteraz?

Áno, nie sme závislí na  nijakých 
iných externých zdrojoch.

Máte pocit, že takáto inštitúcia 
je stále ešte potrebná a vyhľadáva
ná? 

O  jej potrebnosti svedčí množ
stvo klientov, ktorí „prešli jej bránami“, 
z  ktorých absolútna väčšina funguje 
i mimo „ochranných krídel“ inkubáto
ra, ako i celoštátna stratégia podpory 

malého a stredného podnikania, ktorá 
opäť ožíva.

Čo ovplyvnilo počas existencie 
inkubátora jeho fungovanie a na
plnenosť? 

Na  fungovanie inkubátora veľmi 
významne vplývalo technické vyba
venie a infraštruktúra v budove, ktoré, 
žiaľ, v počiatočnom období vykazovali 
veľmi nízky štandard. Po  dobudovaní 
klimatizácie, štruktúrovanej kabeláže 
a napojenia budovy na optiku sa per
cento firiem podnikajúcich v  IT sekto
re, teda v sektore s vysokou pridanou 
hodnotou, zvýšilo takmer na  50 %. 
Oproti tomu permanentná nová vý
stavba polyfunkčných objektov a  ná
kupných centier sa negatívne podpísa
la na prenájme komerčných priestorov 
v inkubátore.

Čím sa môžete pochváliť na zá
ver?

V  súčasnosti finalizujeme s  reali
záciou cezhraničného projektu ER
RAM SKAT, ktorého strategickými 
partnermi sú i  Bratislavský a  Trnav
ský samosprávny kraj. Výsledkom 
tohto projektu je interaktívny model 
na analýzu územia, ktorý nájde svoje 
využitie v  strategickom regionálnom 
plánova ní na úrovni samosprávnych 
krajov. Pre podnikateľov sme usku
točnili množstvo bezplatných školení 
s  fundovanými lektormi, zúčastnili 
sme sa na  veľtrhoch a  pre pracovní
kov zo samospráv (Senica Skalica, 
Ma lacky) sme zrealizovali odborné 
exkurzie v  oblastiach úspora energií, 
spracovanie odpadov, alternatívne 
zdroje získavania energií, moderné 
vzdelávanie, rozvoj IT sektoru.

Zhovárala sa: T. Búbelová
Foto: tabu
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DARuJTe KYANI
DARuJTe ZDRAVIe
Ponúkam produkty proti zápa-
lom, na cievy, na žily, na pamäť, 
na energiu, proti alergiám. Oce-
nené Nobelovou cenou. 

Kontakt: 0903 27 31 72

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MÁTe BOleSTI?
Zažívacie, kožné,

dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie 

DIACOM
odhalí príčinu vášho problému

(mikroorganizmy, parazity, 
chemické látky).

Navrhneme vám terapiu 
novými účinnými 

biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 € 

je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk

2004 - 2014
10 rokov činnosti

DOBRÉ MIESTO PRE ZAČIATOK
VÁŠHO PODNIKANIA !

www.inmalacky.sk

AIRWAVE S.R.O. | AB Heating SK, s.r.o. | ADDSEN, s.r.o. | ADVCT legal, s.r.o.  | Agentúra OMEGA, o.z. | Agrifarma s.r.o. AK-STAT, spol. s.r.o. | Andil Marián, Ing. | 
A-OMEGA, s.r.o. | ART-Ex s.r.o. | Asthon  s.r.o. | AUTO-EKO s.r.o. | Autoškola 4you s.r.o. | AZ ECO s.r.o.  | Biopakt Invest s.r.o. | Biznis Group s.r.o. | Bluedanube s.r.o. | 

Bujnová Kvetoslava | Business Call s.r.o. | CANTIERE GROUP s.r.o. | CAPAN Oglu s.r.o. | CESTARO SK, s.r.o. | CNS 
Austria s.r.o. | Cognia s.r.o. | Cross National Solutions s.r.o. | CSM s.r.o. | CWC Slovensko s.r.o. | Dcom sk, spol. 
s.r.o. | Detský domov Macejko | DIGIPRO SK, s.r.o. | Dobrovodský Dominik, Ing. | Donner spol. s.r.o. | DRILL-
MAXX s.r.o. | DUCATO s.r.o. | Ďurďovič Igor, Ing. | EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o. | EUWELL s.r.o. | Fin Eko HH 

s.r.o. | Frázová KATARíNA | Geodesign, s.r.o. | GP FUTURE, spol. s.r.o. | GS �nance, s.r.o. | Hallon Michal | Happy Drive s.r.o. | Haude Business Software k.s. | HIGHWAY 
66 s.r.o. | Hittner Robert | Hlubocká Martina | Hundák Peter | IBN Slovakia s.r.o. | IN Produktion s.r.o. | IQ Consulting, s.r.o. | IT Trade SK s.r.o. | Ivanová Denisa | K&P 
reality s.r.o. | KAEL s.r.o. | Káloši Erika | Kaňka Marek, Ing. | Kleinert Peter, "K115" | Klímová Barbora, Mgr. | Koch Peter | Koleda Milan, JUDr. | Kollár Albert | Kollár 
Matúš | Komerčné reality s.r.o. | Kožuchová Lenka, Mgr.  | Král Štefan | Kučera Marek | Lénardová Anna | Lendacká Jana | Martincová Mária, Mgr. | Mašková Milica, Ing. 
| MEDALT, n.o. | MERCURY Logistik s.r.o. | Merwip s.r.o. | Mgr. Biksadská Petronela | Mgr. Linder Ľuboslav | 
MOVAS, s.r.o. | Mračna Michal, Mgr. | Pecník Mário, Ing. | PEGEA s.r.o. | Planeta Food s.r.o. | Poľnoland, s.r.o. 
| Protect work s.r.o. | Pukančíková Jana, Ing. | QSC Slovakia s.r.o. | Red Code s.r.o. | Regionálna Rozvojová 
Agentúra Záhorie | Regionálna Agentúra, s.r.o. | Rišková Gabriela | ROGA STUDIO s.r.o. | S.I.A.S. s.r.o. | 
Sečkárová Lívia, Ing. | Sedlačík Jiří | Seniorské informačné centrum o.z. | SK SAT s.r.o. | Slobodová Tatiana | 
Slovakia Blok s.r.o. | SMT24 s.r.o. | SpiritLine s.r.o. | Spustová Svetlana, SVEJA | Stejskalová Janette, Mgr. | Store Slovakia s.r.o. | SUN4ENERGY s.r.o. | Tabak Roland | 
Tichý Jozef, Ing. | Tollservis s.r.o. | Transnational Development s.r.o. | Trizma Ján | Ufrla Juraj, JUDr. | UniCon Systems s.r.o. | ISIONARY FIELDS s.r.o. | OXNET s.r.o. | 
V-systém elektro s.r.o. | W3LD SLOVAKIA  s.r.o. | WERBA s.r.o. | Windows One s.r.o. | windows.one. Austria s.r.o. | ZETRA-TRANZ, s.r.o. | Žáková Anna | Žilavá Jana

Čo majú spoloč né?

...  všetc i  zač ínali
v Inkubá tore Malack y

Desaťročie 
inkubátora
(očami jeho riaditeľa 
Valentína Magdolena)
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Pozývame vás do kancelárie 
obchodných zástupcov 
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

w

Malacky – INKUBÁTOR
vchod A od hlavnej križovatky prízemie č. 126

 vedľa kaviarne a detského kútika

Bližšie informácie vám rada poskytne:

Ing. Sylvia Emríšek Sadovská 
tel. 0904 688 466

Otváracie hodiny
pondelok – 13.00 – 18.00
utorok 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
streda 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
štvrtok – 13.00 – 17.00
piatok 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
sobota 9.00 – 12.00 – 

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

 DOSTUPNÉ ÚVERY NA BÝVANIE

  SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY NA VYBAVENIE 
DOMÁCNOSTI

  ATRAKTÍVNE STAVEBNÉ SPORENIE

  ONLINE SPORENIE LIŠIAK – PENIAZE  
K DISPOZÍCII KEDYKOĽVEK, BEZ POPLATKOV

  VÝHODNÉ POISTENIE PRE VAŠU RODINU  
A BÝVANIE

  FINANCOVANIE OBNOVY BYTOVÝCH  
DOMOV

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Po dvoch mesiacoch obmedze
ného fungovania sa malacká 
ústavná pohotovostná služba 
(uPS) vracia späť do pôvodného 
reži mu. Od utorka 9. decembra 
budú môcť obyvatelia Záhoria  
využiť ÚPS v Nemocnici Malac
ky nepretržite, 24 hodín denne. 
Finančnú pomoc pre ÚPS na rok 
2014 od hlasovali poslanci BSK 
koncom októbra toho roku. 
Časť schválenej sumy nemocni
ca vracia späť župe kvôli obme
dzenému režimu služby v  ok
tóbri a novembri toho roku. 

Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK), mesto Malacky aj prevádzkova-
teľ regionálnej nemocnice v  Malac-
kách, Nemocničná, a. s., 9. decembra 
podpísali zmluvy o finančnej po moci 
pre ÚPS v  Malackách na  rok 2014. 
Poslanci BSK schválili finančnú po-
moc z rozpočtu kraja pre zachova nie 
tejto služby vo verejnom záujme vo 
výške stanovenej nezávislým audíto-
rom na  krajskom zastupiteľstve 24. 
októbra 2014. Po 36 mesiacoch opa-
kovaných žiadostí, diskusií, kolok vií, 
finančných analýz, auditov a  debát 
o  budúcnosti pohotovosti v  Malac-
kách je to pozitívna správa, aj keď len 
o dočasnom riešení tejto situácie. 

Nemocnica otvára brány pre pa-
cientov so zdravotným stavom vy-
žadujúcim neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť aj po  22.00 h. Vďaka 
jednorazovej finančnej pomoci zo 
strany BSK je nemocnica schopná 
vykryť značnú časť finančnej straty 
z prevádzkovania ÚPS pre pacientov 
Záhoria v roku 2014. Kvôli obmedze-
nému režimu ÚPS v októbri a novem-

bri toho roku, keď 
ÚPS v  Malackách 
fungovala od  7.00 
do 22.00 h, vracia 
Nemocničná, a. s., 
späť kraju viac ako 
46-tisíc € zo sumy, 
ktorú určil nezá-
vislý audítor v eko-
nomickom a  zdra-
votníckom audite v  lete toho roku. 
O  tento audit požiadala župa, ktorá 
na zastupiteľstve v októbri 2014 tiež 
avizovala, že už pracuje na systémo-
vom riešení nedostatočného financo-
vania ÚPS v Malackách. Návrh by mal 
byť známy ešte pred letom 2015.

Komplikovaná situácia s prevádz-
kovaním ústavnej pohotovostnej 
služby v  druhom najväčšom okrese 
Bratislavského samosprávneho kraja 
trvá už tri roky. Malacká nemocnica 
žiada bratislavskú župu, aby strato-

vú verejnoprospešnú službu ÚPS 
pomohla dofinancovať. O  pomo-
ci rozhodovali zástupcovia BSK viac 
ako 30 mesiacov bez výsledku. Ne-
mocnica pritom žiada iba o spolufi-
nancovanie stratovej služby ÚPS vo 
verejnom záujme a  nikdy nežiadala 
o peniaze, ktoré by pre ňu znamena-
li zisk. Za posledné roky urobila Ne-

mocnica  Malacky 
maximum preto, 
aby pohotovosť 
pre ľudí v  regióne 
udržala. Prevádz-
kovať službu ÚPS 
bez pomoci už ďa-
lej pre Nemocni-
cu Malacky nie je 
udržateľné. 

Nemocnica Malacky zabezpečuje 
ústavnú pohotovostnú službu vo ve-
rejnom záujme pre viac ako 80-tisíc 
obyvateľov regiónu Záhoria. Napriek 
tomu, že prevádzkovateľ Nemocnice 
Malacky – Nemocničná, a. s. – nie je 
zo zákona povinný zabezpečovať po-
hotovosť pre región (nemocnica nie 
je zaradená do pevnej siete nemoc-
níc), túto službu dobrovoľne pre pa-
cientov v okrese Malacky zabezpeču-
je viac ako 10 rokov.

ts, foto: Nemocničná, a. s.

Viac informácií:

034/28 29 700
www.nemocnicamalacky.sk

4D ultrazvuk
NEMOCNICA MALACKY

Jeden obrázok, ktorý povie tisíc slov,
 jeden moment, ktorý vyjadrí tisíc pocitov.

Najkrajší vianočný darček pre budúcich rodičov 

 ÚPS v Malackách 
opäť 
 nepretržite
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Keby aj neboli peniaze, 
kde zostáva etika?

Redakciu Malackého hlasu oslovi-
la mladá žena, ktorá ktovie či únikom 
z malackej nemocnice neunikla aj zu-
batej. To sa nedozvie, pretože počas 
neúčinnej liečby ju poslali na konzul-
táciu na Kramáre, odkiaľ sa odmiet-
la vrátiť. Jej rozhodnutie sa ukázalo 
ako správne v porovnaní s možnos-
ťou zotrvať v  pokore a  poslušnos-
ti voči bielym plášťom tu – doma. 
Rozprávanie štyridsaťročnej Jany 
Prosňákovej z  Malaciek je šokujúce 
a smutné. Táto žena totiž nie je tak-
povediac bežný odovzdaný pacient, 
ale ako farmaceutická laborantka sa 
díva na  poskytovanú liečbu aj tro-
chu inak a do značnej miery vie po-
súdiť jej adekvátnosť. „Bola dušičko
vá nedeľa 2. novembra, keď mi prišlo 
veľmi zle a  začalo ma bolieť brucho. 
Keďže pohotovosť v  Malackách fun
guje po novom a ani som vlastne po
riadne nevedela, kam sa mám obrátiť, 
vybrala som sa skúsiť do  nemocnice 
na gynekológiu. Lekár ma vyšetril, ale 
problém v tejto oblasti nenašiel. Po ná
vrate domov mi však bolo čoraz horšie 
a  už som aj zvracala, tak som sa ve
čer do  nemocnice vrátila a  zaklopala 
na  chirurgii. Službukonajúci lekár vi
del, že som naozaj v zlom stave, a vy
šetril ma. Bol to mladík, ktorý pôsobil 
ako čerstvo skončený študent, ale jeho 
osobný prístup v kontraste s postojom 
ostatných mi možno zachránil život. 
Urobil odbery, rőntgen, všetko bolo 
okej, len na sono zistil zväčšenie oblič
ky a diagnostikoval mi renálnu koliku. 
Musela som zostať v nemocnici. Bolo 
mi príšerne. Celý deň som nejedla a ke
ďže som na druhý deň mala ísť na CT, 
už som nesmela ani piť. Vydržím to – 
hovorila som si, pretože som naliehavo 
potrebovala, aby to vyšetrenie čo naj
skôr urobili, zistili príčinu tých neznesi
teľných bolestí a napínania na zvraca
nie. Noc bola príšerná...”

Akútne brucho bez pomoci
Zdravotné sestry z  malackej ne-

mocnice, ktoré si viac pamätajú, 
spo mínajú na  bývalého dlhoročné-
ho chirurgického primára Kubíka 
a jedným dychom pripomínajú jeho 
prístup – akútne brucho nepozná 
noč né hodiny a  musí sa riešiť! Jana 
Prosňáková sa dočkala rána, ale na 
CT vyšetrenie sa v bolestiach dosta-
la až v pondelok pred obedom. Po-
tom sa čakalo na výsledky, takže stále 
nesmela piť ani jesť. „V infúzii mi po
dávali Ranital, ktorý ma ešte väčšmi 
dráždil. Opakovane som prosila lekára, 
aby mi ho vysadil a vymenil ho za liek 
proti zvracaniu. Strašne ma napína
lo a  išla zo mňa len samá žlč,” hovorí 
pani Jana. Nepomohla si. Lekára ne-
presvedčilo ani jej farmakologické 
vzdelanie a  upozornenie, že po  Ra-
nitale sa cíti ešte horšie. Výsledky 
z CT lekár dostal až okolo 18-tej ho-
diny. Pacientke dovolil piť, ale nedia-
lo sa s ňou nič. „V utorok ráno prišiel 

do  služby mladý lekár, ktorý ma prijí
mal v nedeľu večer. Keď ma videl zúbo
ženú a v bolestiach dáviť, ihneď volal 
urológa, ktorý však operoval a nemo
hol ma vyšetriť. Primár teda rozho
dol, že ma treba previezť do Bratislavy 
na  konzultáciu. Šokovalo ma, že ma 
po sielajú do Bratislavy, keď v nemocni
ci sú ďalší dvaja urológovia – aj keď to 
nie sú zmluvní lekári Nemocničnej, a. s. 
Ako pacient v ohrození sa pýtam, prečo 
nezavolali na konzultáciu tých? Navy
še ich podľa mňa mali volať hneď, keď 
výsledky odhalili akútny a nebezpečný 
problém, teda už večer...”

Zachránili ju „chudobné” Kramáre
Pani Janku teda previezli na Kra-

máre, kde jej ihneď sami podali to, 
o  čo v  Malackách márne žiadala – 
Degan proti zvracaniu. Po vyšetrení 
primár konštatoval, že jej hrozí otra-
va krvi a  okamžite jej urobili vývod 
z  obličky, čím sa uvoľnil tlak na  ňu 
a pacientke sa po vyše dvoch dňoch 
trápenia konečne uľavilo. „Cítila 
som sa ako znovuzrodená a konečne 
som sa mohla schuti najesť,“ hovorí 
pani Janka, ktorá je presvedčená, že 
keby zostala v Malackách, vzhľadom 
na nečinnosť lekárov mohla dopad-
núť dosť zle. V oboch nemocniciach 
vnímala a  porovnávala neporovna-
teľné. Malacky pekne zrekonštruova-
né, no za každý deň pobytu bez mož-
nosti výberu účtovaných 5 €, čisté  
toa lety, farebné steny, nové zaria-
denie, ale pocit, že sa jej nedostalo 
adekvátnej odbornej pomoci, do-
konca ani úľavy od  bolesti a  nalie-
havého nutkania na  zvracanie. Kra-
máre, staré, ošarpané, provizórne 
a  dosluhujúce zariadenie, zatečené 
steny, niekde aj s plesňou, ale okam-
žitá pomoc, úľava, záchrana. Vyná-
rajú sa oprávnené otázky, čo je pre 
pacienta viac? Nezaslúži si zlepšenie 
podmienok pracovisko, ktoré vie dať 
pacientovi to, čo potrebuje? Zaslúži si 
poplatky zariadenie, ktoré je de facto 
len hotelom, ak nedokáže zabezpečiť 
pacientovi v ohrození pomoc?

len aby ste vedeli...
„Nechcem posielať na lekárov kon

troly, nechcem sa sťažovať na Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivos
ťou, nechcem sa súdiť..., nemám na to 
energiu ani zdravie. Po  spomenutých 
zážitkoch som prekonala aj plastiku 
močovodu a stále som práceneschop
ná,” hovorí pani Jana. „Cítim však, že 
systém a spôsoby, ktoré vládnu v ma
lackej nemocnici, nie sú v  poriadku. 
Môj prípad nie je jediný a prístup k pa
cientovi tiež nie je náhodný. Práve pre
to chcem osobitne poďakovať mladé
mu MUDr. Pavlovi Sýkorovi, ktorý pre
javil ľudské pochopenie, keď ma do ne
mocnice prijímal, aj keď mi osobne 
pomáhal vybaviť prestup na Kramáre. 
Jeho prístup bol výnimočný a ďakujem 
mu zaň!” uzavrela svoje rozprávanie 
J. Prosňáková. 

T. Búbelová 

Quo vadis, naše 
zdravotníctvo?

ubolené, nezahojené a nevyliečiteľne choré – aj také pocity má pa
cient zo slovenského zdravotníctva, ktoré sa zmieta v  problémoch, 
a v ostatnom čase už aj v otvorených kauzách. Donedávna všemocná 
fráza, ktorú predsa každý musí pochopiť, totiž že nie sú peniaze, sa za
čína ukazovať ako bohapustá lož. Peniaze sú, len nie tam, kde by mali 
byť. A preto sa pýtame... 

Mesto Malacky požiadalo BSK 
o  dotáciu na  dofinancovanie 
Ústavnej pohotovostnej služby 
za rok 2014 s tým, že prostried
ky budú prevedené na účet Ne
mocničnej, a. s., ktorá nemocnicu 
v  Malackách prevádzkuje. BSK 
poskytol na tento účel 580 000 € 
a dal prísľub, že ÚPS v nemocnici 
zostane zachovaná počas prvých 
šiestich mesiacov roku 2015. Tre
ba však hľadať systémové rieše
nie na jej finančné zabezpečenie.
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Svetlo pokoja, symbol a  ti-
ché prianie, aby sa pokoj 
a  mier šírili v  ľudských srd-
ciach presne tak, ako sa od 
človeka k človeku šíri plameň 
Betlehemského svetla v tom-
to predvianočnom období. 
Po roku opäť slovenskí skau-
ti a  skautky šíria Betlehem-
ské svetlo. Táto predvianoč-
ná tradícia – symbol šírenia 
ľudskej lásky, po rozumenia 
a nádeje má na Slovensku už 
24-ročnú tradíciu.

Naším cieľom je odovzdať pla
mienok z Betlehema čo najväčšie
mu počtu ľudí, aby tento symbol 
ľudskej lásky, pokoja, jednoty a po
rozumenia zavítal počas Vianoc aj 
k tým, ku ktorým sa doteraz nedo
stal. Plameň lásky, pokoja a mieru 
naši skauti každoročne roznášajú 
do rodín, kostolov a  farností, det
ských domovov, penziónov pre 
dôchodcov.

Svetlo nesie nadkonfesionálne 
posolstvo vychádzajúce zo základ
ných ľudských hodnôt. Je to posol

stvo pokoja, lásky, mieru, jednoty 
– spoločné univerzálne hodnoty 
vlastné ľuďom bez ohľadu na to, 
akého sú vierovyznania, ku ktorej 
cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyzna
nia. Svetlo pokoja má ľudí spájať 
a nie rozdeľovať.

Malý plamienok odpálený v ba
zilike Narodenia Pána sa odovzdá
va osobným odpálením plamien
ka zo sviečky na sviečku, z ruky do 
ruky. Všetky tieto svetielka majú 
svoj pôvod. Svetlo pokoja a mieru 
z Betlehema je krásny symbol, aby 
sme vytvárali pokoj a  mier v  na
šom okolí. Každé odpálenie sve
tielka odkazuje ďalej tiché prianie, 
aby sa pokoj a  porozumenie šírili 
v  ľudských srdciach presne tak, 
ako sa od človeka k  človeku šíri 
plameň Betlehemského svetla.

Svetlo pokoja a  mieru žiari 
v slobodných krajinách a v ľuďoch 
s otvoreným srdcom. Má moc pre
konávať hranice štátne i  ľudské. 
Veríme, že za tieto roky zbúralo 
medzi samotnými ľuďmi mnoho 
prekážok a  zbytočných hraníc. 
Mali by sme si uvedomiť, že pla

mienok je symbol, ale závisí len 
od nás, či tieto hranice dokážeme 
prekonať len my sami, sami v sebe 
a medzi sebou.

Preto v nádeji pokoja vo vašich 
srdciach prinesú skauti a  skautky 
zo 69. Zboru M. R. Štefánika Ma
lacky už po dvadsiaty raz aj k vám 
pla mienok lásky, pokoja a  mieru 
od rakúskych skautov z ekumenic
kej slávnosti z protestantského far
ského kostola vo Viedni.

Plamienok z  Betlehemského 
svetla malackí skauti a skautky od
pálili 13. decembra a budú ho sta
rostlivo uchovávať až do dňa, ke dy 
ho odovzdajú vám, veriacim a os
tatným občanom Malaciek.

• • •

V kostole Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie odpálime 
pla mienok z  Betlehemského 
svet  la 21. decembra na svätej 
om ši o  10.30 h. V  ten istý deň 
odovzdáme plamienok pokoja 
a mieru aj pre ostatnú verejnosť 
v Zámockom parku pri príležitos-
ti zapá lenia 4. adventnej sviečky.

Betlehemské svetlo 
príde medzi nás

Požehnané 
vianočné sviatky 
vám prajú 
skauti a skautky 
zo 69. Zboru 
gen. M. R. Štefánika  
z Malaciek.

Legenda hovorí, že na výzvu pápeža Urbana II. sa na križiacku výpra
vu do Jeruzalema vydala aj skupina mladých rytierov z Flo rencie. Tí sa 
zaviazali, že z Betlehema prinesú domov plamienok svetla ako symbol 
nádeje pre obyvateľov Florencie. Po troch rokoch útrap, ciest a bojov, 
tesne pred Vianocami v roku 1099 dorazili mládenci do Florencie. Pla
meň, ktorý sa im podarilo preniesť, umiestnili v  miestnej katedrále,  
odkiaľ si ho veriaci odpaľovali do svojich príbytkov. 
Veríme, že s posolstvom svetla, pokoja a mieru prinášame do vašich do
movov kúsok Betlehema, odkaz nádeje, ľudskej jednoty a priateľstva.
„To svetlo svieti v tme a tma ho nepohltila.”               [Ján 1,5]

Na  facebookovom profile ma
lacky.sk sa objavili nespokojné ná
zory návštevníkov s  vianočnými 
trhmi na Adventných Malackách. 
Stánky s  občerstvením a  rôznym 
ďalším tovarom majú však podu
jatie skôr dopĺňať, netvoria priamo 
jeho podstatu. „Adventné Malacky 
neboli nikdy koncipované ako via
nočné trhy, ale ako kultúrne podu
jatie, kde si môžu Malačania so svoj
imi známymi spríjemniť predvianoč
né chvíle,“ uviedol prednosta MsÚ 
Dušan Vavrinec. „Pokiaľ ide o sorti
ment ponúkaného tovaru, je to v ré
žii podnikateľov, ktorí prejavia záu
jem na  podujatí predávať,“ dopĺňa 
D. Vavrinec.

Ak ste sa na Adventné Malacky 
ešte nedostali, ponúkame malú 
fotoreportáž. Viac fotiek nájdete 
na facebooku v profile malacky.sk

Text, foto: N. Slobodová

Dokončenie z 1. strany
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V  roku 2012 združenie spoloč-
ne s  rakúskym partnerom TOB Bur-
genland iniciovalo projekt týkajúci 
sa najmä energetickej hospodár-
nosti budov v súlade so Smernicou 
2010/31/ EÚ.

Projekt má skrátený názov REAct 
a zjednotil takých partnerov ako Tr-

navský samosprávny kraj, Automo-
bilový klaster Slovensko, Fakultu 
chemickej a  potravinárskej techno-
lógie STU Bratislava, vysokú školu 
v Burgenlande. Vedúcim partnerom 
projektu je TOB Burgenland. Zdru-
ženie EnCoBa zastupuje región Ma-
laciek. 

Touto cestou chce združenie vy-
svetliť širokej verejnosti v Malackách 
a  obyvateľom z  okolia, čo nás čaká 
v oblasti energetickej hospodárnosti 
budov v najbližších rokoch.

Súčasné novostavby vo väčšine 
prípadov spĺňajú kritériá energetic-

kej hospodárnosti budov kategórie 
A1. Potreba primárnej energie ro-
dinného domu tejto kategórie tvo-
rí 55 až 108 kWh/m2 za  rok. Po  31. 
decembri 2020 už všetky rodinné 
domy musia plniť kritériá energetic-
kej hospodárnosti budov kategórie 
A0. Potreba primárnej energie ro-
dinného domu tejto kategórie má 
byť menšia ako 54 kWh/m2 za  rok. 
Nie je to nulová potreba energie, 
ako by si niekto mohol myslieť. Av-
šak ani túto úroveň potreby nie je 
jednoduché dosiahnuť.

V  súčasnosti je povinná energe-
tická certifikácia novostavby pred 
kolaudáciou. Čím lepšie hodnotenie 
novostavba má, tým bude vyššia aj 
jej hodnota na  trhu. Pre dosiahnu-
tie čo najlepšieho energetického 

hodnotenia treba už na  začiatku 
rozmýšľať o  použití obnoviteľných 
zdrojov energie v  budove alebo 
v  jej blízkosti. Odporúčame použiť 
napríklad slnečný kolektor na  prí-
pravu teplej vody, na kúrenie použiť 
kotol na  biomasu, prípadne kozub. 
Na  dokurova nie možno použiť iné 
zdroje tepla. 

Ak budeme používať sofistikova-
nejšie zdroje energie, ako sú fotovol-
tické panely, tepelné čerpadlá, ener-
getické hodnotenie bude podstatne 
lepšie, ale bude vyžadovať aj väčšie 
investície. V neposlednom rade musí 
byť budova veľmi dobre tepelne izo-

lovaná (zateplená), najlepšie je pou-
žitie PUR peny, okná musia mať mi-
nimálne trojsklá. Odporúčame tiež 
nainštalovať rekuperačnú jednotku. 
Obyvatelia budovy budú mať vždy 
čerstvý vzduch s  minimálnymi ná-
kladmi na vetranie.

Podrobnejšie informácie o  pro-
jekte nájdete na  našej webovej 
stránke http://www.encoba.eu/pro-
jekt-react/.

Projekt je financovaný z  Progra-
mu cezhraničnej spolupráce Sloven-
ská republika–Rakúsko 2007–2013 
a z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.

Projektový tím ReAct

 Budovy s takmer nulovou  potrebou energie
Združenie enCoBa bolo založené v roku 2011 a je pokračovateľom 
aktivít združenia RPIC Malacky, zakladateľom ktorého bolo aj mesto 
Malacky. Je orientované najmä na projekty v oblasti energetickej 
efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v regióne.

PROJEKT

„Zastavili sme sa s  Mikulášom aj 
u  nás v  materskej škole,“ poveda-
la riaditeľka školy G. Emrichová. 
Deti Mikulášovi spievali a  recitovali 
a stretnutie bolo podľa nej veľ-
mi milé a príjemné. Po druhej 
vyučovacej hodine sa už mo-
hol začať školský turnaj vo 
florbale, ktorý trval až do po-
poludňajších hodín. Hralo sa 
o Pohár Fénixu 2014. 

Podujatie navštívil aj sek-
retár florbalového klubu 1. SC 
Malacky a súčasne výkonný vi-
ceprezident Slovenského zvä-
zu florbalu Oto Divinský. Čestným 
hosťom podujatia bol aj muzikálový 
herec Ján Slezák, ktorý spolu s riadi-
teľkou školy oceňoval najúspešnej-
ších účastníkov turnaja.

V pondelok 15. decembra sa po 
prvý raz vo vestibule školy kona-
li bohaté vianočné trhy, ktoré žiaci 
spestrili sviatočným programom. 

Anjelici, deti v  mikulášskych čiap-
kach či so sobíkovskými svietiacimi 
parohmi na čele, tanečníci a speváci 
v  kostýmoch predviedli svoj nacvi-
čený program pred rodičmi, spolu-
žiakmi a  učiteľmi školy. Vynikajúca 
symbióza školákov a  škôlkarov na-
plno vynikla a  obohatila sviatočnú 
atmosféru. 

Stoly sa prehýbali pod 
ťarchou dobrôt, ktoré deti 
priniesli z  domu. Okrem ko-
láčikov najrozličnejších dru-
hov pri stolíkoch škôlkarov 
nechýbal voňavý guľáš či pe-
čená bravčovinka. A akéže by 
to boli trhy bez vianočného 
punču? Ten nesmel chýbať 
– samozrejme nealkoholický 
– voňavý od klinčekov a ško-

rice! Rodičia, deti i učitelia sa dobre 
zabávali a po prvom pokuse už te-
raz majú tipy na budúcoročné vy-
lepšenia.

Text, foto: tabu

Všetkým školákom želáme 
príjemné vianočné prázdniny.

red

Slávnostné stretnutie pri príle
žitosti 10. výročia fungovania 
ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách 
usporiadalo vedenie a pracov
níci školy v utorok 9. decembra. 

Udalosť bola dobrou príležitos-
ťou na príjemné stretnutie všetkých, 
ktorí počas tohto obdobia, ale i v 
minulosti, mali so školou niečo spo-
ločné, zveľaďovali ju, spolupracovali 
s ňou, alebo jej vývoj a úspechy sle-
dovali z pozície iných spolupracujú-
cich organizácií. 

Pri úvodných slovách riaditeľa 
školy Dušana Šustera si zaspomínali 
bývalí i súčasní pedagogickí i nepe-
dagogickí zamestnanci školy, pra-
covníci mesta, zástupcovia mest-
ských organizácií, bývalí i súčasní 
poslanci. Pred slávnostným prípit-
kom hostiteľ ponúkol slovo aj no-
vozvolenému primátorovi Jurajovi 
Říhovi. Ten zamestnancov školy po-
tešil najmä ochotou riešiť problém 

nadmerného prehrievania budovy 
školy a zámerom celkovo zlepšovať 
pracovné podmienky v školách.

Text, foto: T. Búbelová 

Predvianočná nálada 
na Záhoráckej

Desaťročnica 
ZŠ Štúrova

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.

Kozmetický salón Viva

Aj v ZŠ Záhorácka už vládne predvianočná nálada. V piatok 5. de
cembra mali deti skrátené vyučovanie a po škole chodili dve miku
lášske družiny, ktoré deťom na prvom a druhom stupni rozdávali 
sladké darčeky. 

Riaditeľ školy Dušan Šuster vedie kolektív jej učiteľov už od roku 2001. Spolu s pri
mátorom mesta Jozefom Ondrejkom sa tešil na novú budovu a sledoval jej rast už  
v čase jej výstavby. V roku 2004 dostal do užívania najmodernejšiu školu na Sloven
sku, ktorá bola ocenená ako Stavba roka.

http://www.encoba.eu/projekt-react/
http://www.encoba.eu/projekt-react/
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Základná škola
Štúrova
Adresa: Štúrova 142/A
901 01 Malacky

Riaditeľ: 
Mgr. Dušan Šuster
Telefón: 034/772 24 68, 0918 38 26 11
email:  zssturma@pobox.sk
www.zssturovamalacky.edupage.org

V  najnovšej, najkrajšej a  najmo-
dernejšej škole v  Malackách i  širo-
kom okolí vzdelávame a  vychová-
vame podľa upraveného školského 
vzdelávacieho programu zamera-
ného najmä na  rozvoj schopností 
detí v  oblasti cudzích jazykov (an-
glický a nemecký jazyk) a loptových 
hier (futbal, basketbal, hádzaná, vo-
lejbal a vybíjaná).

PONÚKAMe:
Kvalitný výchovnovzdeláva

cí pro ces zameraný na  všestranný 
rozvoj osobnosti dieťaťa, pozitívny 
prístup k   žiakom i rodičom, širokú 
záujmovú činnosť žiakov, prezentá-
ciu talentovaných detí v  súťažiach 
aj mimo školy.

Progresívne vyučovacie po
stupy, založené  na  využívaní naj-
novších digitálnych technológií (18 
moderne zariadených kmeňových 
tried, vybavených notebookmi, da-
taprojektormi, s možnosťou pripo-
jenia optického internetu pre osem 
počítačov. Štyri odborné učebne 
vybavené dataprojektormi a  note-
bookom, dve z  nich aj interaktív-
nou tabuľou. Optické pripojenie 
na  internet, v  celej škole wi-fi pri-
pojenie).

Mimoriadny dôraz kladieme 
na výučbu cudzích jazykov. 

Žiakom umožňujeme získať ja-
zykové zručnosti z  dvoch cudzích 
jazykov. Rozšírené vyučovanie cu-
dzích jazykov máme vo všetkých 
triedach už od 1. ročníka.

Výchova k zdravému spôsobu 
života.

Prostredníctvom telesnej a špor-
tovej výchovy sa snažíme priviesť 
žiakov k  zdravému spôsobu živo-
ta a  k  získaniu potreby  pravidelne 
športovať. Rozšírené vyučovanie 
športovej prípravy zameranej na 
loptové hry máme už od 2. ročníka.

Kladieme rovnaký dôraz na 
výchovu aj na vzdelanie. Filozofiu 
výchovy zakladáme na  humaniz-
me, rozvoji osobnosti a jej kreativi-
te, formujeme ušľachtilé hodnoty 
ako láska, úcta, rešpekt, rovnosť, to-
lerancia, dôvera, čestnosť, vzájom-
ná pomoc a spolupráca. 

Neustále pre deti vytvárame es-
tetické, čisté a  zdraviu prospešné 
prostredie. 

Ponúkame deťom atraktívnu 
mi moškolskú činnosť. 

Organizu je me lyžiarsky kurz, 
plavecké kurzy v ŠH Malina i 5-dňo-
vý plavecký kurz v  Štúrove, letný 
tábor, školu v prírode, vianočný jar-
mok, školskú akadémiu, návštevy 
divadelných predstavení a  koncer-
tov, rôzne exkurzie a výlety. 

Nadštandardne spolu s  vysved-
čením dostávajú každoročne všetci 
žiaci plnofarebnú školskú ročenku.

Prevádzku školského klubu 
detí máme už od 6.00 až do 18.00 h.

Základná škola 
Záhorácka
Adresa: Záhorácka 95
901 01 Malacky

Riaditeľka školy:
PaedDr. Gabriela Emrichová
Telefón: 034/772 38 62
email: zs4malacky@centrum.sk
www.zs4malacky.edupage.org

Čo čaká budúcich prváčikov v na-
šej základnej škole:
Kvalitné jazykové vzdelanie

• výučba anglického jazyka od 1. 
ročníka, anglického a nemeckého ja-
zyka od 6. ročníka – 2 cudzie ja zyky

Získaním komunikačných zruč-
ností v oblasti cudzích jazykov nado-
budnú žiaci lepšie schopnosti a mož-
nosti zaradiť sa pri výbere povolania. 
Počítačová a  informačná gramot
nosť

• výučba informatickej výchovy 
od 2. ročníka

• výučba informatiky od 5. ročníka
• 4 učebne výpočtovej techniky 

s pripojením na internet s kvalitnou 
didaktickou technikou s možnosťou 
vyučovania aj iných predmetov v PC 
učebniach
Rozvoj čitateľskej gramotnos ti

• nová školská knižnica s  kvalit-
nou didaktickou technikou, vybudo-
vaná v roku 2014

• využitie pre žiakov 1.–9. ročníka 
v čase vyučovania i po vyučovaní
Rozvoj športového nadania žia
kov 

• výber talentovaných žiakov do 
športových tried so zameraním na 
at letiku a volejbal od 5. ročníka

• výborné priestorové a  materi-
álne vybavenie: veľká a malá telo-
cvičňa, posilňovňa, vonkajšie špor-
toviská – na futbal, volejbal, hádza-
nú, sektor pre skok ďaleký, atletická 
dráha s polyuretánovým povrchom, 
trávnaté ihrisko
Možnosť navštevovať školský 
klub detí

• ranný ŠKD v prevádzke od 6.00 h  
do 8.00 h.

• 5 oddelení ŠKD v prevádzke od 
11.30 h do 16.30 h

• poobedňajší ŠKD v  prevádzke 
od 16.30 h do 17.00 h
Zmysluplné využitie voľného ča
su prostredníctvom záujmových 
útvarov

• veľký výber a  ponuka záujmo-
vých útvarov s  rôznym zameraním 
(športové, jazykové, tanečné, literár-
ne, výtvarné, matematické, počítačo-
vé, novinkou je sokoliarsky krúžok)
Ponuku rôznych doplnkových ak
tivít školy

• školy v prírode, plavecké kurzy,  
atletické sústredenia, lyžiarske kur-
zy, vzdelávacie a  poznávacie exkur-
zie, výchovné koncerty, účasť na sú-
ťažiach a olympiádach, možnosť za-
pojiť sa do projektov, školské vý lety 
na Slovensku i v zahraničí
Možnosť stravovania žiakov 
v školskej jedálni

• jedlá a nápoje podľa odporúča-
ných výživových látok, noriem a  re-
ceptúr pre školské stravovanie podľa 
vekových skupín stravníkov

Milí rodičia, veríme, že naša ško-
la zaujala mnohých z vás, a preto sa 
tešíme na všetkých našich budúcich 
prváčikov.

MeSTO MAlACKY 
a riaditeľstvá základných škôl 
v  Malackách oznamujú, že 

zápis 
do prvého 
ročníka
základných škôl na  školský rok 
2015/2016 sa bude konať 16. ja
nuára 2015 (piatok) od  14.00 h 
do 18.00 h, 17. januára 2015 (so
bota) od 9.00 h do 12.00 h. v bu
dovách základných škôl v Malac
kách
ZŠ Dr. J. Dérera 
ul. gen. M. R. Štefánika 7,
ZŠ Štúrova 142/A,
ZŠ Záhorácka 95,
ZŠ Mansveta Olšovského 
ako organizačná zložka SŠ 
sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1

Na zápis sa dostavia deti naro-
dené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 
a  deti, ktoré majú odklad začiat-
ku plnenia povinnej školskej do-
chádzky.

Zákonný zástupca pri zápise 
pred loží svoj občiansky preukaz 
a rodný list dieťaťa. 

Základná škola pri zápise vyža-
duje osobné údaje:

a)  meno a priezvisko, dátum na-
rodenia, rodné číslo, miesto 
narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo, trvalé bydlisko 
dieťaťa

b)  meno a  priezvisko, adresu 
zamestnávateľa, trvalé byd-
lisko zákonných zástupcov

Žiak plní povinnú školskú do-
chádzku prednostne v  základnej 
ško le v  školskom obvode, v  kto-
rom má trvalé bydlisko. Žiak môže 
plniť povinnú školskú dochádzku 
v základ nej škole mimo školského 
obvodu, v  ktorom má trvalé byd-
lisko, so súhlasom riaditeľa základ-
nej školy, do ktorej sa hlási. Školské 
obvody určuje Všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 
13/2011 o školských obvodoch zá-
kladných škôl v  znení Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) mes-
ta Malacky č. 12/2013. Na zápis žia-
kov do  cirkevnej Základnej školy 
Mansvéta Olšovského sa uvedené 
VZN nevzťahujú. Základná škola 
Mansvéta Olšovského môže prijať 
žiakov z  rôznych školských obvo-
dov (ulíc) v meste.

O  prijatí dieťaťa na  základné 
vzdelávanie rozhodne riaditeľ ško-
ly do 31. mája 2015.

Všeobecne záväzné nariade-
nia mesta Malacky č. 13/2011 a č. 
12/2013 sú zverejnené v MsÚ Ma-
lacky, na  www.malacky.sk, v  jed-
notlivých budovách materských 
škôl a v základných školách.

Základná škola 
M. Olšovského
(organizačná zložka Spojenej školy 
sv. Františka Assiského)
Adresa: Kláštorné námestie 1
901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
Telefón: 034/772 38 03
email: czsmalacky@gmail.com
www.csmalacky.sk

Základnou víziou školy je zo-
súladenie kvalitného vzdelávania 
s  výchovným pôsobením tak, aby 
si deti osvojili univerzálne ľudské 
hodnoty, ktoré im v budúcnosti po-
môžu viesť zmysluplný a  naplnený 
život.

Výsledkom našej pedagogickej 
práce nie sú len dosiahnuté úspechy  
žiakov v  rôznych vedomostných 
olympiádach, umeleckých či 
športo vých súťažiach, ale aj nepre-
stajné úsilie o všestranné rozvíjanie 
ich vnútorného ľudského a intelek-
tuálneho potenciálu.

Pri svojej práci vychádzame 
z  predpokladu, že každé dieťa 
v  sebe ukrýva niečo výnimočné 
a  vzácne – ve ľa schopností a  ta-
lentov, ktoré je potrebné objaviť 
a v láske rozvinúť.

Kvalitná a  zodpovedná prípra-
va žiakov na ďalšie štúdium – škola 
dosahuje nadpriemerné výsledky 
Testovania žiakov 9. ročníka v rámci 
SR (najlepšie výsledky v  rámci Ma-
laciek).

Osobnosť učiteľa a  vychováva-
teľa pre nás zohráva najdôležitejšiu 
úlohu, lebo jeho ľudské i  odborné 
vlastnosti a priateľský prístup k die-
ťaťu predurčujú úspešnosť a kvalitu 
ďalšieho životného rozvoja dieťaťa. 

Školský program obohacuje-
me o  stimulujúce aktivity rôzneho 
druhu (spoločenské, cudzojazyčne 
orientované, výchovné či ekologic-
ké programy) a  inovatívne prvky 
(nové vyučovacie predmety, pro-
jekty), ktoré posilňujú schopnosť 
detí nadobudnúť priateľský vzťah 
nielen k iným ľuďom, ale aj k príro-
de a formujú ich k získaniu vedomia 
zodpovednosti za svoje zdravie a ži-
vot.

Vyučovací proces prebieha v es-
teticky príjemnom a  podnetnom 
prostredí. Triedy i odborné učebne 
sú pôsobivo upravené a  ich tech-
nologické vybavenie umožňuje vy-
učovanie s využitím moderných in-
formačných zariadení a digitálnych 
obsahových programov.

Široká ponuka rôznych záujmo-
vých útvarov pre prospešné využi-
tie voľného času. 

Nenahraditeľné rodinné záze-
mie v  školskom klube detí s  bo-
hatým, atraktívnym programom 
s  množstvom kreatívnych činností 
podporujúcich rozvíjanie zručností 
detí (klub má k dispozícii veľký dvor 
s  preliezačkami, hojdačkami, tram-
polínou a opičou dráhou).

Vynikajúca, výživná a  zdravá 
stra va v jedálni.

Budova školy sa výrazne renovu-
je a spolu s veľkým multifunk čným 
špor tovo-relaxačným areálom 
a  vhod nou polohou v  centre mes-
ta ponúka výborné podmienky pre 
optimálne stvárnenie stanovených 
cieľov.

Tešíme sa na budúcich prváčikov
Základná škola 
Dr. J. Dérera 
Adresa: Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
901 01 Malacky

Riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
Telefón: 034/772 22 81
email: zsderera@gmail.com
email: zsderera.riaditelka@gmail.com
www.dererka.edupage.org

Vízia Základnej školy Dr.  J. Dé-
rera stojí na  kvalitnom vzdelávaní 
v  prosperujúcej škole. Pedagogickí 
zamestnanci a  rodičia sa spoločne 
usilujú využívať potenciál ľudský 
i  materiálny v  rozvoji kľúčových 
kompetencií žiakov.

V  Školskom vzdelávacom prog-
rame ZŠ Dr. J. Dérera kladieme dô-
raz na prehlbovanie čitateľskej gra-
motnosti, na rozvíjanie matematic-
kej a  prírodovednej gramotnosti, 
na podporu kvalitného vzdelávania 
cudzích jazykov, na posilňovanie re-
gionálnej výchovy. 

Významné miesto tvorí práca 
s  nadanými žiakmi. Zúčastňujeme 
sa na rôznych súťažiach. V školskom 
roku 2013/2014 sa nám podarilo 
získať ocenenia nielen v okresných 
či krajských kolách. Na  celosloven-
skej úrovni sa na popredných mies-
tach naši žiaci umiestnili vo Filate-
listickej olympiáde, v  súťaži Prečo 
mám rád slovenčinu, prečo mám 
rád Slovensko, vo finále atletických 
pretekov v hode kriketovou loptič-
kou, v hádzanej, v šachu.

Rozvíjame zážitkové vyučovanie. 
Pripravujeme pre žiakov zaujíma-
vé exkurzie, návštevy divadelných 
predstavení, koncertov, spolupra-
cujeme s ďalšími inštitúciami na rea-
lizácii edukačných programov. 
Organizujeme 2–3 turnusy školy  
v prírode, lyžiarsky kurz. Žiaci si mô-
žu vybrať aj z bohatej ponuky záuj-
mových útvarov rôzneho zamera-
nia. 

Školský klub detí poskytuje de-
ťom I. stupňa zmysluplné využitie 
voľného času, spoločne navštevujú 
divadelné i  filmové predstavenia, 
nezanedbáva sa pobyt na čerstvom 
vzduchu. Činnosť v ŠKD sa uskutoč-
ňuje pred vyučovaním (od  6.00 h 
do 7.45 h) a popoludní (od 11.40 h 
do 17.30 h).

Prostriedkom na  dosahovanie 
vytýčených cieľov školy je skvalit-
ňujúce sa materiálno-technické 
zá zemie. Disponujeme odbornými 
učebňami, prirodzenou súčasťou 
vý chovno-vzdelávacieho procesu 
je využívanie moderných informač-
no-komunikačných technológií.

Na nasledujúce dva školské roky 
získala naša škola grant v rámci no-
vého európskeho programu pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mlá dež a šport Erasmus +. 

Projekt Bags to do  in your city 
stojí na školskom partnerstve a me-
dzinárodnej spolupráci s  partner-
skými školami z  Turecka, Poľska, 
Španielska, Talian ska, Dánska a Por-
tugalska. 

Základná škola Dr. J. Dérera par-
t i cipuje na národnom projekte Zvy-
šovanie kvality vzdelávania na  zá-
kladných a stredných školách s vy-
užitím elektronického testovania 
(E-test).

mailto:susterzs@pobox.sk
http://www.zs4malacky.edupage.org
mailto:czsmalacky@gmail.com
http://www.csmalacky.sk
mailto:zsderera@szm.sk
http://www.dererka.edupage.org
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V čase výmeny strá
ží sa končiaci primátor 
RNDr. Jozef Ondrejka 
dožil životného jubilea 
50 rokov. 

Pri tejto príležitos
ti mu želáme pevné 
zdravie, veľa síl do 
ďalšej životnej etapy, 
lásku a  porozumenie 
blízkych. Zároveň mu 
ďakujeme za 16 ro
kov obetavej práce pre 
mesto nielen v mene či
tateľov Malackého hla
su, ale aj v  mene všet
kých Malačanov a pra
covníkov mesta. 

Vážený, dnes už 
bý valý pán primátor, 
va ša charizma, Vaše 
dobré vlastnosti, Vaša 
múdrosť a rozvaha Vás 
predurčili na post pri
mátora, a preto navždy 
zostanete jednou z naj
významnejších osob
ností nášho  mesta. 

Ďakujeme.
Redakcia 

mestských médií 
a pracovníci mesta

SPEKTRUM

Osud Ti nedoprial stále so mnou žiť, 
asi to tak malo byť. 
Odišiel si tíško, bez rozlúčky, 
zaspal si naveky. 
Chýbaš v práci, chýbaš nám, 
kiež by sa to vrátiť dalo. 

10. decembra sme 
si pripomenuli rok 
večného spánku 
nášho drahého 
manžela, otca a de-
da MVDr.  Miloša 
Skokáneka. Mali 

sme ťa veľmi radi, odpočívaj v po-
koji. S láskou a úctou spomína man-
želka Hanka, dcéra Zuzana, zať Du-
šan a vnúčatá Adamko, Patrik a Do-
minik. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

11. decembra uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil môj 
milovaný manžel, 
otec, dedko a  brat 
Peter Sabol. S  lás-
kou spomína man-

želka Magdaléna, dcéry Dan ka, Mo-
nika a  Ivetka s  rodinami, syn Pavol 
a sestra Vlasta s rodinou.

13. decembra sme 
si pripomenuli 17. 
výročie úmrtia 
nášho drahého 
tatka Karola Jur
koviča z Malaciek. 
S  úctou a  láskou 
spomínajú dcéry Mária a Marta s ro-
dinami. 

Hoci si odišiel, nie si medzi nami, ale 
v našich srdciach stále budeš s nami...
13. decembra sme 
si pripomenuli 10. 
výročie úmrtia 
nášho drahého 
manžela, dedka 
a pradedka Pavla 
lisého. S  láskou 
spomína manželka Mária a ostatná 
blízka rodina.

Kto v  srdci ostáva, 
nezomiera...
16. decembra sme 
si pri pomenuli 30. 
výročie úmrtia 
náš ho otca, ded-
ka Izidora Cigáňa 
z Malaciek. S láskou a úctou spomí-
na celá rodina.

16. decembra uply-
nul 1 rok, čo nás na-
vždy opustil milo-
vaný manžel, otec, 
dedko Richard 
Wagner z Malaciek. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Tak krátko išla si s nami, 
až sa cesty rozdelili, 
to anjel prišiel po Teba 
a zobral si Ťa do neba.

21. decembra 
uplynú tri roky, čo 
nás opustila Kat
ka Doležalová. 
S  láskou spomí-
najú rodičia a brat. 
Kto ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku.

23. decembra pred 
27 rokmi zomrela 
naša mamka Al
bína Brimichová, 
rod. Guthová. Spo-
mínajú dcéry Janka 
a Gabi.

24. decembra si pri-
pomíname 23. vý-
ročie, čo nás navždy 
opustil náš manžel, 
otec, dedko Marek 
Višváder z  Mala-
ciek. S  láskou a úc-
tou spomína manželka, dcéra a syn 
s  rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Už navždy prestali pre Teba hviezdy 
svietiť, slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa milovali, nikdy nepresta
nú na Teba spomínať.
25. decembra uply-
nie 6 rokov, čo nás 
navždy opustila na-
ša Zitka Marková 
z Malaciek. S láskou 
spomína celá rodi-
na.

28. decembra uply-
nie 23 rokov, čo  
si Pán povolal do 
večnosti nášho dra-
hého otca a stareč-
ka Antona Tren
čanského. Spomí-
najú deti Tóno, Elena, Andrej s  ro-
dinami. 

Všetko najlepšie 
k 73. narodeninám 
našej drahej ma-
minke Anne Viš
vaderovej z Mala-
ciek, ktoré slávi 29. 
decembra. Pevné  
zdravie, veľa šťastia a božieho po-
žehnania zo srdca praje dcéra 
a syn s rodinami.

9. decembra sa  
v zdraví dožíva 85 
rokov Jozef Merc  
z Malaciek, vášni-
vý motorista a ry-
bár. K životnému  
jubileu mu blaho-

želajú deti Peter, Janka, Milan s ro-
dinami aj ostatní príbuzní a pria-
telia. 

V  mene našej dcéry Margarétky 
Várkovej, trpiacej chorobou motý-
lích krídiel (Epidermolysisbullosa), zo 
srdca ďakujeme Márii Rusňákovej, 
Veronike Rusňákovej a rodine Rus
ňákovej za charitatívnu akciu Anjeli 
pre Emku, Margarétku a Ninku, ktorá  
spájala v sebe výstavu a aukciu ume-
leckých diel a benefičný koncert. Sr-
dečné poďakovanie patrí vedeniu  
a  zamestnancom Club 54 v  Malac-
kách za Noc anjelov, z  ktorej celý 
vý ťažok venovali práve týmto trom 
dievčatkám.

Zároveň ďakujeme všetkým, 
kto rí do aukcie darovali svoje krásne 
umelecké diela, ktorí vy stupovali na 
koncerte a prispeli tak k úžasnej at-
mosfére a kultúrnemu zážitku, a všet-
kým tým, čo finančne podporili tieto 
tri dievčatká kúpou obrazov alebo 
priamo prispeli usporiadateľom. Za 
sumu, ktorú sme dostali, sme mohli 
kúpiť Margarétke špe ciálny kočík, 
v ktorom sa vozí, keď nemôže chodiť. 
ĎAKUJEME.

S úctou rodina Várková z V. levár

Ďakujem MuDr. Dominikovi 
Míz nerovi za profesionálnu starost-
livosť a skoré diagnostikovanie mojej 
choroby a ženskému osadenstvu 
oddelenia ARO nemocnice v Malac-
kách za empatický a milý prístup po-
čas mojej hospitalizácie na ženskom 
oddelení.             e. Gašparová

Mikuláš 
v Zlatom veku

V piatok 5. decembra mali aj se-
niori zo Zlatého veku stretnutie s Mi-
kulášom. Zišli sa vo veľkej zasadačke 
MsÚ, kde ich privítal predseda klu-
bu J. Balogh. Mikulášsku atmosféru 
navodili žiaci zo ZŠ Štúrova, ktorí sa 
predstavili v  programe. Sv. Mikuláš 
so svojím sprievodom prišiel počas 
piesne Tichá noc a  deti za pekný 
program odmenil. Darčeky rozdával 
aj členom Zlatého veku, ktorí v rámci 
tohto podujatia zorganizovali aj tom-
bolu.

Predvianočnú atmosféru si Zla-
tý vek pripomínal aj na zábavnom 
stretnutí 8. decembra v  sále Spolo-
čenského domu MCK. Do tanca hral 
pán Havlík s manželkou.

V  novom roku sa uskutoční aj 
podujatie Babičkina čajovňa, na 
ktoré svojich členov Zlatý vek srdeč-
ne pozýva. Konať sa bude 12. janu-
ára o 14.30 h v  jedálni MsCSS na Ul. 
1. mája. Chýbať nebude hosť a množ-
stvo zaujímavostí.

A. Dubajová/red.

Do  gymnázia nastúpil v  roku 
jeho založenia (1927) a  v  r. 1935 sa 
stal jeho prvým úspešným maturan-
tom. Po vysokoškolskom štúdiu pô-
sobil na  malackom gymnáziu v  ro-
koch 1939–1945 ako učiteľ latinčiny 
a nemčiny. Takisto ovládal španielči-
nu a gréčtinu a v posledných rokoch 
sa pasuje aj s angličtinou. Bol spolu-
autorom učebníc latinčiny a nemčiny 
a  svoju profesijnú kariéru zakončil 
ako riaditeľ strednej zdravotníckej 
školy. Bol mimoriadne aktívny v rám-
ci gymnaziálneho športu i malacké-
ho hokejového klubu MŠC, ktorý 
v ro ku 1933 spolu so svojím starším 
bratom založil, a stal sa jeho prvým 
kapitánom. Neskôr hral vo viace-
rých kluboch vrátane predchodcu 
bratislavského Slovana a  trikrát sa 
stal majstrom Slovenska. Nastúpil aj 
v drese reprezentačného slovenské-
ho mužstva. Najmä vďaka obrovské-
mu zanieteniu pre šport vynikal nie-
len v hre, ale aj v charakternom a po-
kornom prístupe. Svoju celoživotnú 
náklonnosť k  hokeju vyjadril aj pri 

gratulácii ku krásnym narodeninám, 
keď na otázku, čo by chcel odkázať 
Malačanom, odpovedal, aby sa činili 
a založili hokejový klub. A odkaz pre 
všetkých učiteľov gymnázia? „Aby 
svedomito pracovali a nezúfali”.

Pán profesor Bollardt, ďakujeme. 
Ďakujeme za Vaše životné svedectvo. 

K Vašim narodeninám Vám praje-
me po františkánsky – pokoj a dobro! 

Text: D. Masarovič, foto archív A. B.

POďAKOVANIA

Najstarší
oslávenec
gymnázia

V  deväťdesiatke recitoval Homéra 
v  gréčtine a  bol športovo aktívny. 
Dve životné lásky – cudzie jazyky 
a  šport – pestoval po  celý svoj ži
vot. Bývalý študent i profesor fran
tiškánskeho gymnázia v Malackách 
Alfréd Bollardt sa 8. decembra dožil 
úctyhodných 98 rokov.

Fotografia Alfréda Bollardta z  ma
turitného tabla z roku 1935

Bollardt v roku 1933 založil so svojím star
ším bratom malacký hokejový klub MŠC 
a stal sa jeho prvým kapitánom.

SPOMIeNKY

BlAHOželANIe

MAlACKÁ MATRIKA
OD 1. DO 15. 12. 2014

Nie sú medzi nami
Tomáš Fratrič, Podunaj-
ské Biskupice, *1950; Da-
rina Danihelová, Závod, 

*1949; Anna Petríková, Sološnica, 
*1941; Anna Koporcová, Studien-
ka, *1923; Štefan Ftáčnik, Malacky, 
*1939; Milan Hollý, Malé Leváre, 
*1946; Oľga Machová, Moravský 
Svätý Ján, *1962; Maria Hollá, Ma-
lacky, *1937; Eva Sajková, Ma lacky, 
*1944

Poďakovanie a blahoželanie 
RNDr. Jozefovi Ondrejkovi

Máte tip na zaujímavý
rozhovor?

Dajte nám vedieť na: 
malackyhlas@malacky.sk
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V piatok 5. de
cembra sa kona
lo medzinárod
né podujatie 
GCF CHAlleN
Ge: CAGe IV Ho
donín v  športo
vej hale TeZA za 
účasti reprezen
tantov ČR a SR. 

Osláv sa zúčastnilo 33 bývalých 
boxerov a  funkcionárov boxu v Ma-
lackách. Medzi vzácnymi hosťami 
ne chýbali prezident Slovenskej bo-
xerskej federácie (ďalej len SBF) Ma-
rek Štefček, Ján Brandejs, generálny 
sekretár SBF, odchovanec BC RTJ Ma-
lacky a zástupca ABC Malacky.

Zišli sa tu všetky generácie boxe-
rov od najstarších, ktorí boxovali v 50. 
rokoch, legendy 70. rokov, na  kto-

rých zápasy chodilo 500 až 1200 di-
vákov, až po súčasných boxerov.

Prítomných privítal predseda BC 
RTJ Ali Reisenauer, ktorý moderoval 
celý program osláv. Minútou ticha si 
pripomenuli 52 kamarátov boxerov, 
ktorí šírili dobré meno malackého bo-
xu po celom bývalom Českosloven-
sku a už nie sú medzi nami. 

Hovorilo sa o  histórii malackého 
boxu od  roku 1938 až po  rok 2014. 
Spomínalo sa na  všetky úspechy aj 
pády. A. Reisenauer poďakoval Joze-
fovi Blažovi za dlhoročné pôsobe nie 
vo funkcii predsedu BC RTJ a  odo-
vzdal mu plaketu, ktorú prevzal jeho 

syn Robo Blažo, doposiaľ najúspeš-
nejší boxer v  80-ročnej histórii (8x 
maj ster SR vo všetkých vekových 
ka  te góriách, 3x bronzový z  ME, 3x 
účast ník MS, víťaz mnohých veľkých 
tur najov AIBA, niekoľkokrát vyhláse-
ný za najtechnickejšieho a najbojov-
nejšieho boxera na rôznych poduja-
tiach, je športovcom roka v  Malac-
kách, osobnosťou v  oblasti športu 
v Malackách, víťazom mnohých tur-

najov Olympijských nádejí a v súčas-
nosti profesionálnym boxerom).

Po slávnostnom obede pokračo-
val program, v ktorom boli premiet-
nuté videá zo sústredenia reprezen-
tantov ČSR v Petrohrade v roku 1951. 
Tu bol vo výbere reprezentantov 
spo lu s legendárnym Julom Tormom 
aj Ali Reisenauer st. so svojím tréne-
rom Henrichom Velickým. 

Pozvaní hostia mali možnosť vi-
dieť aj videá zo súčasných tréningov  
a  tréningových metód a  zábery, na 
ktorých boli predstavené všetky le-
gendy malackého boxu od  roku 
1934. Na stretnutí sa zišli ľudia a ka-
maráti, ktorí sa spoznali až po  vzá-
jomnom predstavovaní, pretože sa 
nevideli od roku 1974, teda 40 rokov. 
Boli to pre starších Malačanov známe 
mená: Ladislav Buraj, Pavel Weiss, Mi-
lan Juriga, Miro Gajdár, Ľudovít Jan-
kovič, Peter Michalovič, bratia Dušan 
a  Fero Baďurovci, bratia Ján a  Ivan 
Hav líkovci, Jaro Šmelko, Ivan Sivák, 
Bé la Šišovič, Láďa Zpevák. Z mladších 
ročníkov Ján Brandejs, Marek Hlaváč, 
Robo Blažo, súrodenci Dominika 
a  Mi chal Mislovičovci, Dávid Klíma, 
Juraj Kimlička, Peter Kovalovský a iní.

Perlička z osláv
Malackí boxeri zistili, že box v na-

šom meste je prakticky rodinný šport, 
pretože od roku 1940 do ringu vstú-
pilo spolu 67 boxerov z 24 rodín, kto-
ré boli v príbuzenskom vzťahu. Z Ma-
laciek však pochádzalo 9 boxerov, 
ktorí nikdy za  Malacky ne boxovali. 
Boxovali za kluby v ČR, SR i vo svete. 
Ich úspechy boli fantastické. Účastní-
ci sa rozchádzali vo večerných hodi-
nách a stále bolo na čo spomínať.

Text, foto: A. Reisenauer
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V sobotu 6. 12. sa JuDO club TJ  
Strojár Malacky zúčastnil na po
slednej súťaži v  tomto kalen
dárnom roku. Mikulášska olym
piáda žiakov a  žiačok ponúkla 
konkurenciu 104 pretekárov. 

Za náš oddiel sa na súťažné tatami 
postavili Tomáš Sedláček, Marek Gaš-
parín, Tamara Rovná, Matúš Nehyba, 
Simon Stašo, Filip Lovíšek, Michal 

Bartošek (supermini žiaci); Michal 
Nehyba, Barbora Rovná; mladší žiaci 
Martin Bartošek a staršie žiačky De-
nisa Cabadajová a Lenka Zieglerová 
(mini žiaci).

Ešte pred začiatkom turnaja do  
ha ly zavítal Mikuláš so svojimi po-
moc níkmi. Deťom priniesli sladkú 
odmenu, ktorá však nebola len tak 
za darmo. Tí najodvážnejší predviedli 
krásne techniky, za  ktoré si vyslúžili 

pochvalu a sladkú čokoládu. No ani 
tí hanbliví neodišli naprázdno, keďže 
dostali čokoládku za  účasť v  súťaži 
aj za  poslušnosť počas celého roka. 
Hneď po  odchode Mikuláša s  po-
mocníkmi sa mohli začať zápasy. 

A veru, bolo sa na čo pozerať. Aj 
keď nie pre všetkých našich prete-
károv sa každý zápas skončil víťaz-
stvom, bojovali s veľkým odhodlaním 
získať medailu. Napokon sme odchá-

dzali domov s  deviatimi medailami. 
Výsledky: 1. miesto Martin Bartošek, 
Michal Bartošek, Denisa Cabadajo-
vá; 2. miesto Marek Gašparín, Lenka 
Zieglerová; 3. miesto Barbora Rovná, 
Tamara Rovná, Filip Lovíšek, Simon 
Stašo. JUDO–club TJ Strojár Malacky 
ďakuje svojim priaznivcom za dote-
rajšiu podporu a všetkým priateľom 
športu želá všetko dobré v roku 2015.

Text, foto: jk

Malacky boli zastúpené štyrmi 
fightermi: Simon Michálek, Jakub 
Reif, Norbert Kopin a Daniel Šimek. 
V  príprave na posledný turnaj roka 
odovzdali všetci, aj napriek nedo-
liečeným zraneniam, zo seba maxi-
mum. V zápasoch predviedli technic-

ký aj kondičný posun vpred. Výsled-
kom boli tri prvé miesta.
GCF: CAGe IV Hodonín
MMA kat. –70 kg – 1. Jakub Reif 
MMA kat. –77 kg – 1. Norbert Kopin 
MMA  kat. –93 kg – 1. Daniel Šimek 

Sezónu 2014 sme potešujúco 

uza vreli  bez vážnych zranení, počet 
získaných medailí v tomto roku je 16 
a rozšírili sme tak aj celkovú zbierku 
za obdobie našej existencie (2011– 
–2014). Fight Division Malacky vy-
bojoval už 65 medailí.

Text, foto: M. Strelecký

Džudo: Mikulášska olympiáda žiakov a žiačok

Víťazné ukončenie sezóny 
FIGHT Division Malacky

Mestský úrad Malacky podľa § 4 
ods. 7 Všeobec ne záväzného na-
riadenia mesta Malacky č. 16/2011 
o  dotačnej a  grantovej politike 
mesta v  znení Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta Malac-
ky č. 12/2012 (ďalej VZN) vyzýva 
záujem cov o  dotáciu na činnosť 
športových klubov a  or ganizácií 
pôsobiacich v  športe, aby do 
31. januára 2015 podali žiadosť 
o dotáciu na adresu: 

Mesto Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskyto-
vania dotácií upravuje uvedené 
VZN. Žiadatelia sú povinní po-

skytnúť v  žiadosti všetky poža-
dované údaje a  doložiť prílohy 
v zmysle § 5 VZN. 

Ak žiadosť nebude kompletná, 
úrad žiadateľa vyzve na doplne-
nie do 10 pracovných dní. Povin-

nou prílohou žiadosti o  dotáciu 
na činnosť športových klubov 
a organizácií pôsobiacich v špor-
te na rok 2015 je vyplnený formu-
lár s  podrobnými údajmi o  čin-
nosti športového klubu alebo 
organizácie pôsobiacej v športe. 

Tlačivá žiadosti a povinnej prí-
lohy sú k  dispozícii na www.ma-
lacky.sk v časti Mesto/ Samosprá-
va mesta/Dotácie a granty alebo  
u Mgr. Alexandry Hrnkovej na od-
delení ekonomiky MsÚ.

A. Hrnková

Výzva pre športové kluby

DOTÁCIe 
NA ROK 2015

 80 rokov boxu
v Malackách

V sobotu 13. decembra sa stretli malackí boxeri z BC RTJ na osla
vách jedného z najstarších športových oddielov v Malackách a na 
Slo vensku. 

Milým členom a občanom nášho mes
ta úprimne prajeme, nech vám každý 
deň v novom roku prinesie s východom 
slnka pevné zdravie, lásku a šťastie.

výbor Zlatého veku

Požehnané vianočné sviatky, veľa 
zdravia, šťastia a  pohody do roku  
2015 praje  svojim členom a  známym.

výbor klubu NAFTA GAS  Malacky

Boxing Club – Robotnícka telo vý
chov ná jednota Malacky praje svo
jim spon zorom, fanúšikom, boxerom  
a členom príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok 2015. 

Team TaeBo Malacky praje všetkým 
ľuďom dobrej vôle príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný no vý 
rok 2015. 

Krásne Vianoce chceme vám priať,
aby mal človek človeka rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok za to stál.

Ďakujeme za vašu priazeň 
a tešíme sa na stretnutie s vami 
v roku 2015 .

kolektív  
Mestského centra kultúry Malacky

Oheň v kozube tíško praská,  v očiach 
vládne pokoj, láska a stromček sa ligo
ce. Krásne  Vianoce  všetkým členom 
strany SMER – sociálna demokracia, 
sympatizantom a občanom Malaciek 
prajem krásne vianočné sviatky a v no
vom roku 2015 veľa zdravia, šťastia, 
pracovných a osobných úspechov.

P. Kalivoda
Predseda OO SMeR – SD Malacky
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