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ÚVODNÍK

Advent

Keď sa nás zima opýta, čo sme robili v lete, odpoveď bude jasná: pripra-
vovali sme Adventné Malacky 2015. Kolegovia z MsÚ, MCK a TEKOS-u 
niekoľko týždňov diskutovali, organizovali a dolaďovali prípravy tak, 
aby sa všetko do bodky podarilo. 

Firmy sa môžu 
prihlásiť do Fóra 
podnikateľov

Primátor Malaciek Juraj Říha po-
núka podnikateľom z  Malaciek mož-
nosť spolupodieľať sa na živote mesta. 
Z tohto dôvodu plánuje vytvoriť Fórum 
podnikateľov, ktoré by slúžilo na pria-
mu a osobnú komunikáciu. „Tí, ktorí sa 
zaujímajú o život v meste, vedia, že moje 
dvere sú vždy otvorené a  tiež pravidel-
ne komunikujem cez Facebook. Osob-
né stretnutia však považujem za mimo-
riadne užitočné. Inicioval som rokovanie 
s manažérmi prevádzok z priemyselného 
parku, s ktorými sme sa dohodli na pra-
videlnom osobnom kontakte za účasti 
všetkých firiem. Niečo podobné by som 
rád zaviedol aj s  malými a  strednými 
podnikateľmi. Ich názory, postrehy a pri-
pomienky budú pre nás dôležité pri prí-
prave významných rozhodnutí o ďalšom 
vývoji mesta,“ hovorí J. Říha. 

Na webovej stránke mesta síce exis-
tuje sekcia Katalóg firiem, avšak nie je 
úplný. „Nepovažujeme tento zoznam za 
definitívny, preto ho chceme rozšíriť. Vie-
me, že na území mesta pôsobia desiatky 
firiem, a  na to, aby sme ich zmapovali, 
potrebujeme aj ich ústretovosť,“ povedal 
primátor, „začiatkom budúceho roka by 
som sa s  malými a  strednými podnika-
teľmi rád stretol na spoločnom rokovaní.“

Podnikatelia, ktorí majú záujem 
o pravidelnú formu komunikácie s pri-
mátorom, môžu napísať na adresu: 
forumpodnikatelov@malacky.sk. 
Okrem názvu firmy prosíme uviesť 
jej zameranie a kontaktné údaje.  
Ďakujeme. -lubi-

Uplynul rok a my sme znovu v ob-
dobí adventu, na konci ktorého nás ča-
kajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. 
Slovo advent pochádza z  latinského 
„adventus“ – príchod. Áno, celý kres-
ťanský svet čaká na opätovný príchod 
Božieho dieťaťa medzi nás. Ulice Mala-
ciek už majú sviatočnú výzdobu a mes-
tu dominuje majestátna jedľa, určite 
najkrajší vianočný strom široko-ďaleko. 
V balíčkoch, ktoré ležia pod mestským 
vianočným stromom, nehľadajte nič 
materiálne. Je v nich ukrytá láska a po-
rozumenie pre všetkých obyvateľov. 

A  tak ako v  tomto období upratu-
jeme naše domácnosti, mali by sme 
si upratať aj naše vnútro: srdce, dušu, 
vzťahy. Nech máme posledný mesiac 
tohto roka naplnený pozitívnymi po-
citmi a radosťou. Verím, že k príjemné-
mu prežívaniu tohto obdobia prispeje 
aj podujatie Adventné Malacky, ktoré 
sme slávnostne otvorili  prvou advent-
nou nedeľou.  Ľ. Pilzová

Začali sa Adventné  
Malacky 2015

Koncert sakrálnej hudby v kostole
Podujatie Adventné Malacky sa už tra-
dične slávnostne začalo v prvú advent-
nú nedeľu. Zaplneným Kostolom Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie 
sa rozliehali podmanivé tóny staroby-
lých gregoriánskych chorálov v podaní 
SCHOLA GREGORIANA BRATISLAVEN-
SIS a  ďalších sakrálnych skladieb v in-
terpretácii miešaného zboru APOLLO. 
Počas ich vystúpenia už horela prvá 
sviečka na mestskom adventnom ven-
ci, ktorý pred koncertom požehnal de-
kan malackej farnosti Ján Hudec. Svieč-
ku zapálil primátor Juraj Říha pomocou 
svetla z farského adventného venca.  

Zazvonil zvonček a rozsvietil sa 
stromček...
Za tónov poslednej piesne zboru APOL-
LO sa z  kostola k  mestskému vianoč-
nému stromu vydal sprievod, vedený 
ľudovou hudbou Wimmerovci. Na par-
kovisku na Mierovom námestí už v  tej 
chvíli napriek dažďu čakali ďalšie de-
siatky Malačanov. Mnohí z nich si urči-
te pomysleli, že keby bolo o pár stupňov 
chladnejšie, namiesto dažďa by nám pa-
dal sneh...

Ešte než sa prvýkrát slávnostne roz-
svietil vianočný strom, deti z  folklór-
neho súboru Juránek predstavili svoje 
pásmo Predvianočné zvyky na Záhorí. 

Dozvedeli sme sa, aké zvyky mali naši 
predkovia na Ondreja, Barboru, Mikulá-
ša, Luciu... a po nich už prišla tá chvíľa, 
na ktorú všetci čakali: primátor zazvo-
nil zvončekom, deti odpočítali „desať, 
deväť...“ a pri „nule“ sa naša krásna jedľa 
celá rozžiarila. Rovnaké svetielka sa mi-
hotali aj v očiach detí, ktoré takmer ani 
nedýchali. 

Vianočné trhy
Pri dominante tohtoročných sviatkov 
v  Malackách – vianočnom strome na 
Mierovom námestí – sa budeme stretá-
vať aj počas vianočných trhov v dňoch 
17. – 20. decembra. Čaká nás boha-
tý kultúrny program, v  ktorom si urči-
te každý nájde svoju obľúbenú hudbu. 
Predstavia sa šikovné deti z  MŠ, ZUŠ, 
CVČ, z folklórnych súborov Macejko 
a Juránek, ale aj skupiny Fragile a Vidiek 
či Otto Weiter s Andreou Fischer, sloven-
ský Bocelli Maroš Bango, Gizka Oňová 
a mnohí ďalší. 

Poďakovanie patrí všetkým
Srdečné poďakovanie za výbornú orga-
nizáciu pri otvorení Adventných Malaciek 
patrí kolegom z  MsÚ, MCK a  TEKOS-u. 
 Rovnako však ďakujeme aj ďalším spo-
lupracovníkom, bez ktorých by prvá 
adventná nedeľa nebola taká vydare-
ná: členkám klubu dôchodcov za chut-

né koláčiky, členom Štúdia mladých Di-
vadla na hambálku, pedagogičkám ZUŠ 
za prípravu symbolických balíčkov pod 
mestský vianočný strom, firme FYTO-
PHARMA za dodanie čajových vrecúšok 
a kuchárkam z MsCSS, ktoré z nich pri-
pravili výborný čaj.  

Stretneme sa na Mikuláša
Najbližšie sa stretneme v sobotu 5. de-
cembra v Zámockom parku. Príde nie-
len Mikuláš a s ním anjeli a čerti, ale aj 
spevák Martin Harich. Mikulášske po-
poludnie sa začína o 17. hodine.

 Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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1. januára začne platiť nový zákon o odpadoch, ktorý do oblasti odpa-
dového hospodárstva zavádza viacero noviniek. Jeho cieľom je najmä 
separovať a recyklovať čo najviac odpadu. O tom, ako sa zmeny dotknú 
nášho každodenného života, ale aj o novinkách v mestskej obchodnej 
spoločnosti TEKOS nám porozprával jej riaditeľ Juraj Schwarz. 

Na Mierovom námestí v Malackách 
opravujú fasády a strechy

Prichádzajú zmeny v odpadovom 
hospodárstve

Mestský adventný veniec v MsÚ

Nový zákon o  odpadoch prináša 
niekoľko zmien; ktorú považujete za 
najdôležitejšiu? 
Zásadným posunom je zmena finan-
covania zberu separovaného odpadu, 
teda papiera, plastov a skla. Doteraz to 
obce museli financovať samy. V niekto-
rých obciach to podľa toho aj vyzeralo: 
pristavené jeden – dva kontajnery, kto-
ré na ulici trčali pomerne dlhý čas. To 
ale nie je prípad Malaciek. Separovanie 
odpadu u nás funguje celkom spoľahli-
vo a v tom chceme aj pokračovať a po-
stupne zlepšovať všetko, čo sa dá.  

Ako sa teda zmení financovanie se-
parovaného odpadu? 
Podľa zákona vzniknú organizácie zod-
povednosti výrobcov, ktoré budú po-
vinné financovať separovanie odpadu 
v obciach. Je predovšetkým v ich záuj-
me, aby sa z  odpadu vytriedilo čo naj-
viac recyklovateľných surovín, a  teda 
budú motivovať občanov, aby sepa-
rovali. Rovnako by to mal byť záujem 
každého obyvateľa aj obce, pretože tu 
platí jednoduché pravidlo: čím viac su-
rovín vyseparujeme na ďalšie použitie, 
tým menej komunálneho odpadu zo-
stane. No a keďže zber komunálneho 
odpadu financuje obec, chceme ho 
mať čo najmenej. 

Čo to bude znamenať pre obyvateľov? 
Od 1. januára by sa mal zmeniť spôsob 
zberu triedeného odpadu v rodinných 
domoch. Plastový odpad budú maji-

telia zbierať do plastových vriec. Kaž-
dý rodinný dom dostane v najbližšom 
čase žlté vrece na PET fľaše, tetrapakové 
obaly a plechovky. V bytových domoch 
zostane zatiaľ zber triedeného odpa-
du v pôvodnom režime, t. j. obyvatelia 
budú ukladať odpad do farebne rozlí-
šených spoločných kontajnerov. Zmeny 
ešte musia schváliť poslanci mestského 
zastupiteľstva formou všeobecne zá-
väzného nariadenia, ale verím, že od no-
vého roka sa to stane realitou.

Niektorí obyvatelia domov sa pýta-
jú, koľko teda budú mať v  domác-
nosti zberných nádob... 
Možno to vnímať tak, že od občanov 
spočiatku chceme niečo naviac a  be-
rieme im zdanlivý komfort nehádzať 
všetko do jedného koša. Súčasný zber 
formou verejných stojísk je  anonym-
ný a  zozbierané separované zložky 
majú ďaleko od kvalitnej suroviny. Ná-
klady na dotriedenie sú tak veľmi vy-
soké. Zber vytriedených zložiek pria-
mo od občanov je veľmi efektívny na 
množstvo aj kvalitu. Poznáme to už 
z  fungujúceho zberu papiera v  rodin-
ných domoch. Zdôrazňujem, že takto 
ľuďom šetríme peniaze do budúcna. 
My máme dnes cenu za tonu odpadu 
v  porovnaní s  okolitými krajinami na 
nízkej úrovni a tlak na ceny je enormný. 
Čiže ak budeme efektívne separovať, 
poplatok za komunálny odpad zrejme 
neznížime, ale vieme ho najbližšie roky 
udržať na súčasnej úrovni. 

Čo sa týka počtu nádob, v  januá-
ri pribudnú plastové vrecia. Budeme 
sa musieť ale vyrovnať aj so zavede-
ním zberu biologických odpadov zo 
záhrad, ktorý nám prikazuje zákon.  
K tomu pripravujeme europrojekt. 

Poďme teda našim čitateľom vysvet-
liť, čo sa deje so separovaným odpa-
dom. Predstavme si napríklad cestu 
odpadu, ktorý momentálne odkla-
dáme do žltých kontajnerov. 
Ako som spomenul, pri bytovkách kon-
tajnery zostanú a  z  rodinných domov 
budeme zbierať žlté vrecia. Takže ob-
sah žltých kontajnerov alebo vriec na-
ložíme, odvezieme na vytriedenie a zač- 
neme triediť. Pre nás to už v  tej chvíli 
nie je odpad, ale materiál. Na triediacej 
linke sa zvlášť oddelia PET fľaše, obaly 
z  drogérie (šampóny, aviváž), tetrapa-
ky a plechovky. PET fľaše sa ešte rozde-
lia podľa farieb. Jednotlivé „komodity“ 
sa zlisujú a v takejto forme sa predávajú 
koncovému spracovateľovi. Tento pro-
ces doteraz prebiehal v Zohore na trie-

diacej linke firmy ASA, avšak od 1. janu-
ára to bude robiť TEKOS vo vlastnej réžii 
v Malackách. Ušetríme tým náklady na 
dopravu a okrem toho vznikne v meste 
niekoľko nových pracovných miest. 

Hovorili ste o europrojekte, čoho sa 
bude týkať?
Aktuálne obdobie je pre odpadový 
priemysel prelomový. Máme nový zá-
kon o odpadoch a zároveň očakávame 
veľkú výzvu na čerpanie eurofondov. 
Z nich máme v pláne v meste vybudo-
vať regionálnu kompostáreň, novú halu 
na spracovanie druhotných surovín, za-
riadenie na spracovanie odpadov a po-
silniť techniku na zber odpadu. Skrátka 
všetko, čo nám v meste chýba. 

Spomeňme ešte niektoré ďalšie zmeny, 
ktoré prináša nový zákon o odpadoch.
Sprísni sa napríklad systém výkupu ko-
vov od fyzických osôb. Skončí sa vy-
plácanie hotovosti za takýto odpad a 
peniaze sa budú posielať na bankový 
účet alebo peňažným poukazom. Mala 
by tak klesnúť trestná činnosť spojená 
s výkupom kovov. Dôležité sú aj nové 
pravidlá v  oblasti boja proti čiernym 
skládkam, predovšetkým sa v tejto ob-
lasti posilnia kompetencie polície. Zvý-
šia sa pokuty pre tých, čo nelegálne 
uložia odpad na čiernej skládke.  Z do-
terajších 160 eur bude môcť byť ulože-
ná pokuta až 1500 eur. 

Začalo sa obdobie zimnej údržby. 
Ako ste pripravení? 
Technika je už pripravená na zimu, služ-
by na pohotovosť sú naplánované a po-
sypový materiál na sklade, takže zima 
by nás nemala prekvapiť. Dokončuje-
me rajonizáciu mesta tak, aby sme v pr-
vom rade zasiahli na najfrekventovanej-
ších miestach a zvládli ranné dopravné 
špičky. Okrem toho, zainvestovali sme 
a všetky naše vozidlá už majú GPS za-
riadenia. Takto vieme ľahko preveriť, či 
smetiarske vozidlo, prípadne odhŕňač 
boli všade tam, kde mali byť. Tento sys-
tém v budúcnosti sprístupníme, aby si 
to mohol skontrolovať každý obyvateľ. 

 Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
 Foto: S. Osuský

Odpadové hospodárstvo – novinky od 1. 1. 2016:
B   v rodinných domoch: žlté vrecia na PET fľaše, tetrapakové obaly a plechovky, 
B nová triediaca linka v Malackách,
B zber komunálneho odpadu: platí mesto Malacky, 
B zber triedeného odpadu: platia OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov).

Majitelia nehnuteľností pozdĺž 
parkoviska na Mierovom námestí 
v  centre Malaciek začali opravovať 
fasády a  strechy. Vyzval ich k  tomu 
stavebný úrad Mestského úradu Ma-
lacky. „Hlavným dôvodom bol fakt, že 
fasády a strechy týchto domov môžu 
byť rizikom pre zdravie okoloidúcich 
ľudí. Bonusom však bude aj esteticky 
upravené námestie, keďže práve tam 
sa budú v decembri konať vianočné 
trhy,“ hovorí prednostka mestského 
úradu Ľubica Čikošová. 

Stavebný úrad má na túto vý-
zvu právo podľa stavebného záko-
na, ktorý v § 86, odseku 2 hovorí: 
„Ak vlastník stavbu riadne neudržia-
va, môže mu stavebný úrad vo verej-
nom záujme nariadiť, aby sa v urče-
nej lehote a za určených podmienok 
postaral o nápravu. Užívatelia by-
tov a nebytových priestorov sú po-
vinní umožniť vykonanie nariadenej 
údržby stavby.“ 

Ľ. Čikošová: „V týchto konkrétnych 
prípadoch ide o  bývalý majetok mesta, 
ktorý sa pred vyše 10 rokmi predal súk-
romným majiteľom.“ Mesto takto získa-
lo financie a zároveň očakávalo, že noví 
majitelia tieto nehnuteľnosti opravia. 
„Za posledné roky sa tak však nestalo,  

a preto som dala pokyn stavebnému 
úradu, aby konal v zmysle zákona, “ do-
plnila prednostka. 

Výzvu na opravu dostanú postup-
ne majitelia všetkých neudržiavaných 
nehnuteľností v Malackách. 

 Text: -lubi-, foto: -otano-

Pri príchode do budovy Mestské-
ho úradu na Radlinského ulici nik-
to nezapochybuje, že Vianoce sa blí-
žia: vo vestibule svieti vianočný strom 
a horí prvá sviečka na mestskom ad-
ventnom venci. Počas prvej adventnej 
nedele ho v Kostole Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie požehnal dekan 
našej farnosti Ján Hudec. Veniec uvili 

šikovné ruky našej záhradníčky, pani 
Jarmily Nízkej, ktorá ho pre mesto vy-
rába každoročne. Sama si tvorí návrhy 
a ako povedala, je to pre ňu veľká ra-
dosť. Srdečne jej za to ďakujeme. 

Každú nedeľu zapálime ďalšiu 
sviečku, a tak nás ich svetlo bude spre-
vádzať až do Vianoc. 

 Text: -lubi-, foto: -otano-

Riaditeľ TEKOS-u Juraj Schwarz
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Primátor predstavuje rozpočet 
mesta na rok 2016

O budúcnosti Cesty 
mládeže

Poslanci mimoriadne 
o dotácii pre pohotovosť

Súčasné vedenie mesta Malacky predkladá svoj prvý návrh rozpočtu. „Z môjho pohľadu má tri charakteristiky: 
je racionalizačný, zefektívňujúci činnosti a šetrí náklady na komunálne služby mesta bez toho, aby sme znižovali 
ich štandard,“ hovorí primátor Juraj Říha. Návrh rozpočtu na rok 2016 je koncipovaný ako prebytkový. Celkové 
príjmy sa odhadujú na 11 870 897 € a celkové výdavky 11 860 119 €, čo predstavuje prebytok 10 778 €.

Primátor Malaciek Juraj Říha sa po polroku znovu stretol so zástupcami 
firiem a prevádzok, sídliacich na Ceste mládeže. Predchádzajúce roko-
vanie v máji vyvolali sťažnosti obyvateľov lokality na hluk z nákladných 
áut. Primátor vtedy apeloval na podnikateľov, aby v rámci svojich mož-
ností prispôsobili pohyb ťažkých vozidiel mimo skorých ranných a noč-
ných hodín. 

Mestské zastupiteľstvo v  Malackách na mimoriadnom rokovaní odsú-
hlasilo dofinancovanie ústavnej pohotovostnej zdravotnej starostlivos-
ti (ÚPS) v Nemocnici v Malackách. S návrhom poskytnúť dotáciu súhlasi-
lo všetkých 14 prítomných poslancov.  

Mestské zastupiteľstvo  
vo štvrtok 10. decembra

Návrh rozpočtu mesta 2016

Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva bude vo štvrtok 10. decem-
bra o 9. hodine. Poslanci majú na programe 18 bodov, vrátane návrhov piatich 
všeobecne záväzných nariadení či niekoľkých prevodov a prenájmov nehnu-
teľností. Najdôležitejšími bodmi budú návrhy  rozpočtu mesta a jeho rozpočto-
vých a príspevkových organizácií. Rokovanie mestského zastupiteľstva môžete 
naživo sledovať na www.zastupiteľstvo.sk.

Vzdelávanie 
Prioritou zostáva odstraňovanie mo-
dernizačných dlhov materskej školy, 
ktorej sa oproti tomuto roku zvyšuje 
rozpočet o 106 tisíc €. „Je to najviac zo 
všetkých mestských organizácií. Chceme 
prijať nové pracovné sily, umiestniť viac 
detí a  obnovou interiéru posilniť zdravé 
prostredie pre ich výchovu a  vzdeláva-
nie,“ zdôraznil primátor. „Elokované pra-
covisko na Bernolákovej ulici čaká kom-
pletná rekonštrukcia pavilónu bývalých 
detských jaslí. K  dotácii od ministerstva 
školstva 55 tisíc € sme pridali 50 tisíc € 
z  našich zdrojov. Naším cieľom je zvýšiť 
kapacitu materskej školy k 1. septembru 
2016 o ďalšiu triedu.“

Komunálne služby 
Druhou prioritou je zefektívnenie čin-
nosti mesta v oblasti komunálnych slu-
žieb. „Znižujeme náklady na odvoz, ulo-
ženie a likvidáciu komunálneho odpadu 
a na služby spojené so separovaným zbe-
rom. Šetríme 15 tisíc eur aj na údržbe Zá-
mockého parku a verejnej zelene, avšak 
bez toho, aby sme redukovali zelené plo-
chy. Zdôrazňujem, že úroveň komunál-
nych služieb mesta zostáva zachovaná 
a  znižovanie nákladov je možné vďaka 

lepšej organizácii práce TEKOS-u a posil-
neniu jej vlastnej podnikateľskej činnosti,“ 
vysvetľuje prednostka mestského úra-
du Ľubica Čikošová.

Prevádzka MsÚ
Treťou veľkou oblasťou šetrenia sú 
mzdové náklady MsÚ. Vďaka úprave 
organizačnej štruktúry a  zefektívne-
niu prevádzky úradu sa táto položka 
znižuje o 140 tisíc €. 

Oprava ciest, chodníkov a parkovísk 
Najvyššia suma v oblasti kapitálových 
výdavkov sa plánuje na opravu mest-
ských komunikácií. „Znížením prevádz-
kových nákladov na chod mesta sme do-
kázali túto položku zvýšiť na 400 tisíc €  
a v takejto výške by sme ju chceli zacho-
vať tiež v ďalších rokoch. Týmto aj plním 
sľub, ktorý som dal obyvateľom, že úpra-
vou hospodárenia mesta výrazne zväč-
ším sumu na opravu komunikácií,“ hovo-
rí primátor. Medzi prvé investície patrí 
ambícia zrekonštruovať Cestu mládeže 
v úseku od Záhoráckej po Veľkomorav-
skú. Mesto by chcelo opraviť frekvento-
vaný chodník na Mierovom námestí od 
bašty po ZŠ Jozefa Dérera a pokračovať 
v rekonštrukcii parkovísk.

Ďalšie investície
Medzi ďalšie výrazné mestské in-
vestície na rok 2016 sa navrhuje  
1. etapa komplexnej modernizá-
cie verejného osvetlenia, zavede-
nie pravidelných liniek MHD, rekon-
štrukcia areálu sociálneho bývania 
na Hlbokej ulici, zakúpenie chladia-
ceho zariadenia do átria ZŠ Štúrova, 
modernizácia kúpaliska o nový filter 
či budovanie skateparku. Primátor 
J. Říha v  tejto súvislosti zdôrazňuje: 
„Všetky investičné či rozvojové plány 
a zvýšenie peňazí na vzdelávanie do-
kážeme urobiť bez zvýšenia daní pre 
obyvateľov.“

O  definitívnej podobe rozpoč-
tu Malaciek na rok 2016 rozhodnú 
poslanci mestského zastupiteľstva  
10. decembra. Návrh rozpočtu je do-
stupný na webovej stránke mesta 
www.malacky.sk, časť Mestské za-
stupiteľstvo (bod č. 10, materiál čís-
lo Z 122/2015 + 3 prílohy), prípadne 
ho nájdete na elektronickej úradnej 
tabuli. Do materiálu možno nahliad-
nuť aj na sekretariáte úradu alebo 
u  vedúcej Oddelenia ekonomiky 
Zdenky Packovej. 

 

Príjmy:     11 870 897 €
Výdavky:     11 860 119 €
Prebytok:    10 778 €

Zvýšenie zdrojov v porovnaní s rokom 2015
Materská škola:  + 106 000 €
Základná umelecká škola:  + 30 000 €

Znižovanie nákladov
Odvoz komunálneho odpadu:  - 40 000 €
Uloženie a likvidácia odpadu na skládku:  - 25 000 €
Údržba verejnej zelene:  - 15 000 €
Prevádzka MsÚ:  - 140 000 €

Najväčšie plánované investície
Oprava komunikácií: 400 000 €
1. etapa komplexnej modernizácie verejného osvetlenia: 
240 000 €
Rekonštrukcia MŠ na Bernolákovej: 105 000 €
Budovanie skateparku: 69 000 €
Dofinancovanie MHD: 64 000 €
Rekonštrukcia areálu sociálneho bývania na Hlbokej: 52 000 €
Odstraňovanie havarijných stavov v školách: 30 000 €
Príprava projektových dokumentácií pre europrojekty: 30 000 €
Modernizácia kúpaliska: 20 000 €
Chladiace zariadenie do átria ZŠ Štúrova: 11 000 €

Technický stav vozovky na Ceste 
mládeže je už dlhodobo nevyhovujúci, 
mesto si preto dalo vypracovať posu-
dok. Slovenská správa ciest v dokumen-
te vyhodnotila, že cesta je kvôli nestabil-
nému podložiu nevyhovujúca pre ťažké 
nákladné vozidlá nad 12 ton. „Rozhodli  
sme sa, že Cestu mládeže zrekonštruuje-
me,“ informoval podnikateľov J. Říha. „V 
návrhu rozpočtu na rok 2016 máme na 
rekonštrukciu Cesty mládeže vyčlenených 
370 tisíc eur. Prvou etapou bude úsek od 
Záhoráckej po križovatku s  Veľkomorav-
skou. Suma sa možno zdá vysoká, ale bu-
deme musieť ísť až do podložia. Verím, že 
poslanci situáciu pochopia a navrhovanú 
sumu odsúhlasia. Skutočná cena rekon-
štrukcie sa vygeneruje až pri procese verej-
ného obstarávania.“

Ak návrh rozpočtu prejde, rekon-
štrukcia Cesty mládeže by sa mohla za-
čať v 1. polroku 2016. 

Primátor zároveň navrhol zvážiť do-
časné uzavretie Cesty mládeže už od-
teraz až do začiatku rekonštrukcie. 
„Zdôrazňujem, že ide o  dočasné opatre-
nie. Bolo by to sympatické ústretové ges-
to firiem voči obyvateľom tejto lokality, 
kde už dlhodobo panuje napätie,“ uzav-
rel stretnutie J. Říha. Najväčšou kom-
plikáciou pri uzavretí Cesty mládeže 
pravdepodobne bude stanovenie ob-
chádzkovej trasy, keďže v  lokalite ne- 
existuje takmer nijaká alternatíva. V dis-
kusii s  podnikateľmi zaznelo niekoľko 
návrhov, o ktorých bude vedenie mesta 
rokovať s dopravným inšpektorátom. 

 

Mesto Malacky dostalo koncom sep-
tembra žiadosť Nemocničnej, a. s., o do-
financovanie ÚPS na rok 2015 vo výške 
takmer 555 tisíc €. Následne mesto po-
žiadalo Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) o dotáciu, pričom poslanci Zastu-
piteľstva BSK túto žiadosť schválili.   „Ďa-
kujem predstaviteľom BSK aj poslancom, 
vrátane troch zvolených za Malacky, ktorí 
za poskytnutie dotácie hlasovali. Zdôraz-
ňujem, že sa rozhodli v prospech ľudí, nie 
v prospech mesta,“ povedal pred poslan-
cami mesta primátor Malaciek Juraj Říha. 
Dotácia vo výške 554 844,59 € z BSK prí-
de na účet mesta, ktoré celú sumu po-
skytne Nemocnici v Malackách. 

Nemocnica v Malackách nie je súčas-
ťou pevnej siete a ani koncovej siete zdra-
votníckych zariadení, čo znamená, že nie 
je povinná zabezpečovať 24-hodinovú 
ambulantnú ÚPS na centrálnom príjme 
(vnútorné lekárstvo, chirurgická ambu-
lancia, gynekologická ambulancia, ÚPS 
rádiologická a ÚPS komplex operačných 
sál). Pri súčasnom financovaní prevádzky 
nemocnice zo strany všetkých zdravot-
ných poisťovní je reálne možné zachovať 

jej prevádzku len v rámci pracovných dní 
počas riadnej pracovnej doby. V praxi to 
znamená, že nemocnica by bola pre oby-
vateľov regiónu schopná poskytovať len 
plánovanú zdravotnú starostlivosť. Mimo 
pracovnej doby naliehavé prípady, ktoré 
si vyžadujú akútnu starostlivosť, by sa od-
klonili do nemocníc, ktoré sú zaradené 
v minimálnej sieti – teda do Univerzitnej 
nemocnice v Bratislave, čím by sa predĺ-
žil čas na poskytnutie akútnej zdravotnej 
starostlivosti o cca 25 minút. Obmedze-
nie, prípadne zrušenie ÚPS by znamena-
lo pre všetkých obyvateľov regiónu Ma-
lacky zastavenie poskytovania akútnej 
starostlivosti v odboroch chirurgia, vnú-
torné lekárstvo a gynekológia, ako aj zru-
šenie služieb v rámci rádiologického od-
delenia a operačnej starostlivosti pri život 
ohrozujúcich stavoch. 

Bratislavský samosprávny kraj finišu-
je s  verejným obstarávaním na posky-
tovanie ústavnej pohotovostnej služby 
v  regióne Malacky. Predpokladá sa, že 
zmluva s novým poskytovateľom bude 
onedlho podpísaná a platiť by mala od  
1. januára 2016.  

Stranu pripravila Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Darujte svojim blízkym zdravie
Blížiace sa vianočné sviatky sú časom radosti a pokoja, ale aj príležitosťou potešiť svojich blízkych niečím výnimoč-
ným. Ak premýšľate nad vhodným darčekom pre svojich rodičov či starých rodičov, darujte im to najcennejšie – zdra-
vie, radí speváčka a televízna svokra Gizka Oňová.

Gymnázium na Ul. 1. mája zís-
kalo ako jedna z prvých škôl na 
Slovensku licenciu na realizáciu 
prestížneho medzinárodného 
programu The Duke of Edinbur-
gh’s International Award (DofE) 
- Medzinárodná cena vojvodu  
z Edinburghu. 

Neprešlo jazykovou úpravou.

Cestujem z Bratislavy do Malaciek Čo vidíte na cestovnom lístku
Koľkými zónami prechádzam? Prechádzam ôsmimi zónami:
Bratislava centrum  100 (počíta sa dvakrát)
Bratislava okraj   101
Stupava  215
Zohor 225

Plavecký Štvrtok  235
Jakubov   245
Malacky 255

Koľko zónový lístok potrebujem? Potrebujem 8 zónový lístok.

Koľko mi platí cestovný lístok? Cestovný lístok mi platí v 8 zónach 120 minút.

Kde si kúpim cestovný lístok?

 
 

Koľko ma stojí cestovný lístok?
Cestovný lístok na jednu cestu stojí 2,50 €.

Prečo si mám vybrať integrovanú 
dopravu?
Pretože sa viem vyhnúť kolónam na 
cestách. Jednoducho sa z Bratislavy 
prepravím vlakom do Pezinka a do cieľa 
využijem  niektorý z autobusov vychádza-
júcich zo stanice v Pezinku.

ukazuje informácie
na www.idsbk.sk

zónová platnosť

kód označovača

prestupný

kód miesta označenia

tarifná zóna

cena

typ tarify

časová platnosť

platí cez deň
aj v noci

dátum označenia čas označenia

tu ozančíte,
v smere šípky

prestupný lístok

časová platnosť

informácia
o zakúpenom
cestovnom lístku

Prechodné obdobie, počas ktorého môžu seniori vo veku nad 70 rokov a 
držitelia ŤZP cestovať rovnako ako doposiaľ, končí 31. decembra 2015.

Cestovný lístok si kúpim v automate, v 
predajni DPB, v predajni Slovak Lines  alebo  
na  železničnej  stanici. Ak cestu začínam  v  
prímestskom autobuse, môžem si lístok 
kúpiť aj priamo u vodiča.

počet zón

platnosť lístka
do uvedeného času

a zoznam zón

101
215 219

235 239

255 259

225

100

245 249

MALACKY
8 zón / 120min

BRATISLAVA

Zdravie má svoju nevyčísliteľnú 
hodnotu, čo si uvedomujú najmä star-
ší ľudia, ktorí sa s pribúdajúcim vekom 
prirodzene stretávajú s viacerými zdra-
votnými ťažkosťami. K zdraviu našich 
blízkych môžeme prispieť aj vhodným 
výberom vianočného darčeka, radí 
vždy usmiata a  optimistická speváčka 
Gizka Oňová.

Gizka Oňová je babičkou piatich 
vnúčat a s  láskou sa stará o  svojho 
92-ročného otca. Práve uňho sa v jeho 
vysokom veku objavila artróza kĺbov. 
Toto bolestivé ochorenie je podmiene-
né opotrebovaním, ako aj nadmernou 
záťažou kĺbov. Pacientovi okrem neprí-
jemnej bolesti strpčuje život aj samotný 
pohyb, ktorý je chorobou obmedzený. 
Aj bežné činnosti mu tak trvajú dlhšie 
a časom je potrebná asistencia blízkych 
členov rodiny. „O liečbe som sa dozve-
dela od priateľky, ktorá absolvovala túto 
liečbu v  Nemecku. Neskôr podstúpil zá-
krok aj môj bratranec v  Nemocnici Ma-
lacky, a keď som videla, ako mu liečba po-
mohla, neváhala som a rozhodla som sa, 
že na zákrok presvedčím aj svojho otca 
s  rovnakým problémom,“ opisuje svoje 
skúsenosti Gizka.

Liečbu odporúča Gizka každému, 
kto týmto ochorením trpí. „Nielen star-

ším ľuďom, ale aj deťom nemôžete dať 
väčší dar, ako sú skutočné hodnoty - lás-
ka, porozumenie a zdravie. Deťom správ-
nou životosprávou, dobrými hygienický-
mi návykmi a starším ľuďom pomôcť so 
zdravotnými ťažkosťami. Každý podľa 
svojich možností, či už kúpou potrebné-
ho zákroku, alebo vitamínmi,“ poveda-

la počas Týždňa zdravia v  Nemocnici 
Malacky sympatická Gizka. „Napĺňa ma 
pohľad na šťastných a spokojných ľudí,“ 
dodáva.

Liečba kmeňovými bunkami sa za 
posledné roky stala prelomom vo via-
cerých oblastiach medicíny na celom 
svete. Na Slovensku majú pacienti mož-

nosť využiť túto modernú metódu na 
liečbu artrózy bedrových či kolenných 
kĺbov a  predísť tak invazívnejším zá-
krokom, ako je napríklad výmena kĺbu. 
Liečbu prináša americká spoločnosť 
Blue Horizon International a na Sloven-
sku sa realizuje jedine v Nemocnici Ma-
lacky. „Pri zákroku sú pacientovi odobra-
té jeho vlastné kmeňové bunky z tuku a 
tie sa následne aplikujú do postihnuté-
ho miesta. Celý proces trvá len približne 
4 hodiny a nevyžaduje si následnú hos-
pitalizáciu pacienta. Liečba prináša pa-
cientovi úľavu od bolesti už po niekoľkých 
týždňoch. Dĺžka rekonvalescencie závi-
sí od rozsahu poškodenia chrupavky a je 
veľmi individuálna. Spravidla sa stav po-
škodenej chrupavky zlepší do niekoľkých 
mesiacov“, vysvetľuje liečbu MUDr. Mi-
lan Hric, chirurg z Nemocnice Malacky. 

 Gizka nezabúda ani na svoje zdra-
vie: „Kde končí naša vlastná starostlivosť 
o zdravie, tam sa začína starostlivosť le-
kárska. Ja obe kombinujem a popri zdra-
vom spôsobe života chodím aj na preven-
tívne lekárske prehliadky.“

Všetky informácie o liečbe kĺ-
bov kmeňovými bunkami pacien-
ti nájdu na www.liecbaklbov.sk ale-
bo na bezplatnom telefónnom čísle  
0800 30 00 30.  PR

Cena vojvodu 
z Edinburghu 
v malackom 
gymnáziu

Vzdelávanie 
v ohrození - 
pozvánka

Ide o vzdelávací program s takmer 
60-ročnou tradíciou pod záštitou brit-
skej kráľovskej rodiny. Cieľom progra-
mu je osobnostný rozvoj mladých 
ľudí zameraný na ich zručnosti, vô-
ľové vlastnosti, vytrvalosť, zdravý ži-
votný štýl, zodpovednosť a líderstvo. 
Základnou filozofiou programu je vie-
ra, že každý mladý človek má poten-
ciál byť úspešný. Študent zaradený 
do programu si sám nastavuje svoje 
ciele, ktoré chce dosiahnuť v oblasti 
vzdelávania, športu, dobrovoľníctva...

Za svoje výsledky študenti získajú 
prestížny certifikát, ktorý má celosve-
tovú platnosť a hodnotu. Programom 
počas jeho histórie prešlo viac ako 8 
miliónov mladých ľudí. V súčasnos-
ti je doň zapojených viac ako milión 
študentov zo 140 krajín sveta. Malac-
kí gymnazisti  majú o program veľký  
záujem. -gym-

Ako využívať integrovanú dopravu?
Integrovaná doprava v Bratislavskom kraji je tvo-

rená z viacerých druhov dopravy u troch dopravcov. 
Vďaka integrovanej doprave si cestujúci zaplatí jed-
notný cestovný lístok a s ním môže na svojej trase ľu-

bovoľne prestupovať a využívať všetky druhy integ-
rovanej dopravy: prímestské autobusy, regionálne 
vlaky či MHD v Bratislave. Spustenie nového systému 
cestovania prinieslo viacero zmien a noviniek. Pre po-

hodlné a šetrné cestovanie integrovanou dopravou 
sme pre vás pripravili návod, ako si vypočítať zóny 
alebo ako si kúpiť správny cestovný lístok. 

 -ts-

Komisia pre vzdelávanie, mlá-
dež a šport MsZ v Malackách po-
zýva všetkých učiteľov, študentov, 
širokú pedagogickú obec a verej-
nosť na otvorené diskusné fórum
Vzdelávanie v ohrození! Neha-
zardujme s budúcnosťou Slo-
venska.

Podujatie sa uskutoční v  pon-
delok 7. decembra o 14.30 h v Spo-
jenej škole sv. Františka Assiského, 
Kláštorné nám. 1, Malacky.

Cieľom diskusie je poukázať na 
alarmujúce skutočnosti týkajúce 
sa vzdelávania na Slovensku a na-
črtnúť víziu koncepcie zásadných 
zmien v školstve.

Odpovede budeme hľadať spo-
lu s iniciátormi občianskej kampa-
ne A DOSŤ!, riaditeľom Nadácie 
otvorenej spoločnosti Jánom Or-
lovským a hovorcom kampane a 
spoluzakladateľom medzinárod-
ného programu Teach for Slovakia 
Stanislavom Boledovičom.

Všetci, ktorým záleží na kvalit-
nom vzdelávaní a budúcnosti Slo-
venska, sú srdečne vítaní! 
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Hviezdy na viac spôsobov

Čarovný benefičný koncert Svitania

Benefičný koncert Staň sa anjelom 
naplnil svoje poslanie 

V nedeľu 22. novembra sa v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie uskutočnil Benefičný koncert Svita-
nia. Bez nároku na honorár vystúpilo množstvo umelcov. Sprievodné slovo patrilo herečke Karin Haydu.

Ak chcete na  jednom mieste zažiť hviezdy astronomické i  tie pozem-
ské, zájdite do knižnice v mestskom centre kultúry. Jej priestory práve 
v týchto dňoch hostia výstavu Hviezdy na viac spôsobov. 

Koncert nesie názov Domu Svita-
nia v  Jakubove, jeho príprava je však 
na pleciach neziskovej organizácie 
Vstúpte. Svitanie je jej zriaďovateľom. 
Vo Vstúpte  pripravili aj tohtoročný 
program koncertu, ktorý sa uskutočnil 
už dvanásty raz. 

V úvode sa hrou na organe predsta-
vila Laura Tománková, ktorá neskôr na 
klavíri sprevádzala aj ďalších umelcov. 
Obecenstvu sa prihovorila riaditeľka 
neziskovej organizácie Vstúpte Marti-
na Ambrušová. „Sme radi, že benefičný 
koncert Svitania sa rok čo rok teší veľké-
mu záujmu a stáva sa v tomto predvia-
nočnom období milou tradíciou s hl-
bokou myšlienkou pomoci tým, ktorí ju 
potrebujú.“ 

Pár slov prítomným divákom adre-
soval aj primátor Malaciek Juraj Říha: 
„Mne samému rozhovory so štatutár-
kami otvorili oči, pretože som netušil, 
aké prekážky kladie štát takejto činnos-
ti. Dom Svitania, Vstúpte a ďalšie podob-

né organizácie vlastne nevedia, či budú 
v ďalšom roku fungovať, pretože sú zá-

vislé od zdrojov z externého prostredia.  
O to väčší je z mojej strany obdiv a rešpekt. 
Tou minimálnou mierou, ktorou môžem 
prispieť k rozvoju týchto organizácií, je to, 
že na budúci rok zvýšime finančnú pod-
poru pre tieto subjekty. Zároveň ideme po-
dávať projekt na rekonštrukciu budovy, 
ktorú užíva Vstúpte na Ulici 1. mája.“

V  programe recitovali aj klien-
ti Vstúpte. Báseň im napísal otec jed-
nej z  dievčat. Po nich zaspievali Ma-
lačania Zuzana Pucherová Alenová 
a  Matej Fischer. Vystriedala ich mul-
tiinštrumentalistka a  speváčka Jana 
Andevská, ktorá istý čas pôsobila v 
New Yorku. Po nej patrilo pomyselné 
pódium vokálnemu zoskupeniu For 
you, ktoré naopak nepoužilo žiadne 
hudobné nástroje, keďže hralo a’cap-
pella. Báseň recitoval čestný občan 
Malaciek, herec Alfréd Swan. Operné 
árie sme počuli v podaní sólistu Opery 
SND Martina Malachovského. A v zá-
vere sa o príjemný zážitok postarala 

speváčka a  herečka Nela Pocisková. 
Program koncertu bol teda naozaj na-
bitý, čo bolo však dôležitejšie, bol plný 
úsmevov a príjemnej nálady. 

Riaditeľka Vstúpte, n. o., Martina 
Ambrušová: „Koncert bol úspešný, krás-
ny a atmosféra na ňom naozaj srdečná. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a kúpou 
vstupenky podporili dobrý cieľ a úmy-
sel koncertu. Tiež veľká vďaka umelcom, 
ktorí zaspievali a zahrali na koncerte bez 
nároku na honorár. Vážime si každé jed-
no takéto ústretové gesto.“ 

 Text, foto: N. Jánošová

V závere programu vystúpila aj obľú-
bená herečka a speváčka Nela Pocis-
ková, ktorú mnohí poznajú zo seriálu 
Búrlivé víno.

Moderátorka večera herečka Karin Haydu

Ide o zhmotnený výsledok niekoľko-
mesačného projektu Astrofoto klienta 
Vstúpte, n. o., Michala Sojáka, na ktorý zís-
kalo zariadenie finančnú podporu 1200 € 
z programu Opora Nadácie SPP. Michal 
fotí už niekoľko rokov a zaostriť na ve-
smírne objekty bola preňho veľká výzva. 
Spolu s ním vystavuje svoje hviezdne 
úlovky aj Kamilka Sestrienková z Domu 
Svitania. Kamilka sa s obľubou už niekoľ-
ko rokov fotí so známymi osobnosťami. 

Michal: sen o polárnej žiare 
Michal Soják (na fotografii druhý sprava), 
vyučený záhradník, sa v rehabilitačnom 
stredisku Vstúpte venuje šitiu a  pleteniu 

košíkov. Jeho najväčšou záľubou je však 
fotografovanie. Po tom, čo si kúpil svoju 
prvú zrkadlovku, túžil sa vo fotení zdoko-
naľovať. Oslovil preto známeho, profesi-
onálneho fotografa, ktorý ho zasvätil do 
základných princípov správneho foto-
grafovania. 

Viackrát navštívil planetárium v Žiari 
nad Hronom, kde sa stretol s odborný-
mi pracovníkmi, ktorí ho zoznámili s fo-
tením astroobjektov. Počas projektu AS-
TROFOTO ho sprevádzal kamarát Martin 
Ambruš, ktorý sa amatérsky venuje as-
tronómii a astrografii, a umožnil Micha-
lovi vyskúšať si nočné i denné fotenie cez 
teleskop. Michal sa naučil orientovať na 

hviezdnej oblohe. Fotografie, ktoré vysta-
vuje v knižnici MCK, sú zverejnené aj na 
webovej stránke www.planetarium.sk/
michal a budú mať svoje čestné miesto aj 
v špeciálnom astročasopise. Michalovým 
snom je odfotiť polárnu žiaru. 

Kamilka: hviezdne úlovky 
Kamilka (prvá sprava) býva s  rodič-

mi v najzápadnejšej obci Slovenska - 
v Záhorskej Vsi. Je vyučená cukrárka. 
Od roku 2008 je zamestnaná v Dome 
Svitania, n. o., v  kreatívnej chránenej 
dielni. Ako sama hovorí, chodiť do 
práce je pre ňu zábava. Kamilka sa 
vďaka Domu Svitania zúčastňuje na 
rôznych kultúrnych a spoločenských 
podujatiach a má tak jedinečnú mož-

nosť stretnúť známych ľudí a odfotiť sa 
s nimi. 

Kamilka nosí foťák so sebou všade 
a fotí také predmety, situácie a mies-
ta, ktoré by väčšina z nás obišla bez 
povšimnutia. Aj   preto majú jej fo-
tografie osobité čaro a  nevšednosť. 
Túto jej kreativitu ocenila porota na 
Abilympiáde, kde v roku 2014 získa-
la 1. miesto v  kategórii Reportážna 
fotografia.  

Kamilka má milú a priateľskú pova-
hu, je veľmi spontánna a bezprostred-
ná. Fotoaparát má vždy poruke, pre-
to nemá problém osloviť známe tváre 
a osobnosti a požiadať ich o spoločnú 
fotografiu. Radi jej vyhovejú a nechajú 
sa spolu s ňou odfotiť. 

Výstavu Hviezdy na viac spôso-
bov môžete navštíviť v knižnici počas 
pracovných dní od 10.00 h do 18.00 
h. do 18. decembra. 

 Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Slová vážne, ale aj menej vážne, pies-
ne smutnejšie, ale aj tie, ktoré vyhnali na 
pódium desiatku detí. To všetko sa dialo 
počas viac ako 120 minút benefičného 
koncertu, ktorého hlavným poslaním 
bolo jediné: pomáhať!

S myšlienkou prišla Mária Rusňáková 
spolu so svojou nevestou a výtvarníčkou 
Veronikou Rusňákovou v roku 2013. Ten-
to ročník v mnohom napredoval v po-
rovnaní s predchádzajúcimi dvoma. A to 
predovšetkým v počte umelcov, ktorých 
bolo opäť viac, dohromady až 24, pri-
čom do benefičnej dražby venovali viac 
ako 30 výtvorov v rôznych technikách. 
Nechýbali drevorezby, obrazy zo skla či 

maľované na plátne olejom, akrylom, 
ale aj inými - kombinovanými technika-
mi, fotografie a mnohé ďalšie. Dôležitý je 
však fakt, že jej stopercentný výťažok po-
môže deťom s vážnym zdravotným zne-
výhodnením a ich rodinám.

V treťom pokračovaní tejto tradície sa 
organizátorky projektu rozhodli pomôcť 
Natálii Pagáčovej, Lukáškovi Joštovi a Fi-
lipkovi Puškáčovi. Rodičia i všetky tri de-
tičky boli po celý čas prítomné na kon-
certe. Na pódiu sa ochotne porozprávali 
s moderátorkou večera Barborou Zajač-
kovou. Všetci sa zhodli v jednom - diag-
nóza ich detičiek im obrátila životy od zá-
kladov, zmenila priority aj spôsob života, 

ktorý museli všetci plne prispôsobiť prá-
ve chorobe svojho dieťatka.

Dražba umeleckých diel a jej výťažok
Po skončení benefičnej dražby, ktorá sa 
uskutočnila prostredníctvom sociálnej 
siete a trvala takmer jeden mesiac, sa 
podarilo vyzbierať až 2660 eur. Nema-
lou čiastkou (500 eur) prispela aj nadá-
cia Keď potrebujete pomôcť. Počas kon-
certu však ešte prítomní diváci mohli 
premýšľať nad desiatimi dielami, ktoré 
boli vystavené počas celého programu 
s jediným cieľom - aby našli svojich ma-
jiteľov s dobrým srdcom a vôľou pod-
poriť neľahké osudy troch statočných 
detských bojovníkov.

Finále koncertu, ktoré prišlo hneď 
po vystúpeniach sólistu Opery SND 
Ivana Ožváta, muzikálového herca  
a speváka Janka Slezáka, Malačianok 

Simonky Rusňákovej, Katky Kulovej  
a Katky Skácalovej, bolo plné napätia. 
Symbolická dražba však splnila oča-
kávania a za dvadsať minút boli diela 
predané. Vyvolávacie ceny niektorých 
diel dokonca narástli na dvoj až troj-
násobok, takmer každý chcel svojou 
troškou prispieť. Nuž a celková suma, 
ktorá sa pred Vianocami rozdelí me-
dzi Natálku, Filipka a Lukáška, sa pri-
bližuje až k piatim tisícom eur.

„Som nesmierne šťastná, ďaku-
jem, ďakujem. Ďakujem zo srdca všet-
kým, ktorí ste si našli čas v tomto upo-
náhľanom svete a prišli ste na tento 
krásny koncert. Som vďačná všetkým, kto-
rí ste si vydražili jednotlivé umelecké diela,  
a rovnako ďakujem za nádhernú atmo-
sféru, ktorú vyčarili umelci, speváci, mode-
rátorka, skrátka všetci, ktorí ste sa akým-
koľvek spôsobom stali súčasťou tohto 
ročníka,“ dodala V. Rusňáková. -ts-

Detský smiech, potlesk, ale aj slzy dojatia. Aj tak by sa dal charakterizovať 3. 
ročník benefičného koncertu Staň sa anjelom, ktorý tento rok zaplnil v po-
sledný novembrový štvrtok (26. 11.) kinosálu Kúltúrního domečka v Malac-
kách do posledného miesta. 

Na fotografii zľava: Milan Jošt, Zuzana Joštová (rodičia Lukáška Jošta, ktorému bola 
určená časť výťažku z benefície), Veronika Rusňáková s Lukáškom a jej dcéra Vanessa.
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Odišiel si nám všet-
kým, ktorí sme Ťa 
radi mali, odišiel si 
bez toho, aby nám 
Tvoje ústa zbohom 
dali. Už len kyticu 
z lásky na hrob mô-

žeme Ti dať, zapáliť sviečku a tíško spo-
mínať. 
27. novembra sme si pripomenuli  
3. výročie úmrtia Lukáša Křehlíka zo 
Záhorskej Vsi. S bolesťou v srdci spo-
mína celá rodina.

2. decembra sme si  
pripomenuli 10. vý-
ročie úmrtia nášho 
drahého syna, otca 
a  dedka Milana 
Havlíka z Malaciek. 
S  láskou spomína 

mama, dcéry a  vnukovia. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami.

To, že sa rana zahojí, 
to je len klamné zda-
nie. V srdciach nám 
bolesť zostala a tiché 
spomínanie. 
21. novembra uply-
nuli štyri roky, čo 

nás navždy opustila naša najdrahšia 
Mária Duchoňová, rod. Kurová. S lás-
kou a úctou spomína manžel, dcéra a 
ostatná rodina.

20. novembra si pri-
pomíname 4. vý-
ročie, čo nás opus-
til milovaný manžel 
a  otec Pavol Šef-
čík. S láskou a úctou 
spomína manželka 

a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKY NOVEMBROVÍ JUBILANTI

80 Johana Kučerová
80 Štefan Kuklovský
80 Mária Malá
80 Karol Malý
80 Ján Soják
85 Matilda Barátová
85 Matilda Zámečníková
91 Róbert Tomek
91 Anna Trenčanská
92 Vlasta Nemečková
92 Helena Pullmannová
92 Mária Švecová
96 Cecília Blažíčková

MALACKÁ MATRIKA od 1. 11. 
do 15. 11. 2015

Sobáše: 
Mário Schvalier a Barbora 

Vallová

Narodenia: 
Michaela Ondrovičová, *8. 11.; 

Adela Pajpachová, *17. 11.  
   

Úmrtia:
Ivan Kršek, Veľké Leváre, *1945; 

Florián Zahradník, Studienka, *1942; 
Alojz Smolárik, Studienka, *1938; Ka-
tarína Kubišová, Kuchyňa, *1930; Má-
ria Blažíčková, Malacky, *1945; Štefan 
Dvorský, Malacky, *1926; František Ba-
ran, Malacky, *1945

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

BLAHOŽELANIA

27. novembra oslá-
vil krásne životné 
jubileum Stanislav 
Režný z  Malaciek. 
Touto cestou mu 
z  celého srdiečka 
prajú hlavne pev-

né zdravíčko manželka Mária, syno-
via Stanislav a Peter s rodinami. Naj-
väčšie lásky, vnúčatá Peter, Michal 
a Bianka, posielajú obrovské objatie 
a veľkú pusinku. Ľúbime Ťa.

Zimná zberateľská burza

Vianočné prekvapenie  
v Cvečku 

Mikuláš na sídlisku Juh - 
pozvánka

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Opustila nás jedna z významných 
postáv malackého športu Jozef Pullman
V piatok  27. novembra sme sa naposledy rozlúčili s Jozefom Pullmanom, ktorý nás 
opustil vo veku 77 rokov. 

Jozef sa počas svojho aktívneho života angažoval hlavne v turistike, hádzanej a pri 
organizovaní podujatí pre rekreačných športovcov a mládež. Určite si na neho spo-
menú i športovci z ostatných odvetví. Turisti si ho pamätajú z organizácie podujatí 
v Kablo Malacky, v turistickom oddiele TJ Strojár, nechýbal ani medzi Malačanmi 
na tradičných „Rysoch“, kde bol raz i najstarším účastníkom tohto medzinárodného 
stretnutia mládeže, a stál pri zakladaní Záhoráckeho výstupu na Vysokú.

Hádzanári ho poznali hlavne ako rozhodcu. Pôsobil v okresných a krajských súťa-
žiach dospelých a v celoslovenských mládežníckych súťažiach. Určitý čas pracoval ako 
tréner žiakov a podieľal sa na organizovaní rôznych hádzanárskych turnajov. Dlho 
pracoval vo výbore hádzanárskeho oddielu TJ Strojár a hádzanárov i turistov zastu-
poval vo výbore TJ Strojár. Bol funkcionárom i v Okresnom zväze hádzanej Bratisla-
va–vidiek.

Nezabudnuteľne sa zapísal do organizácie podujatí v Malackách určených pre re-
kreačných športovcov a mládež. Patril medzi zakladateľov Behu oslobodenia, Večer-
ného behu zdravia – Behu vďaky SNP a od prvých ročníkov pracoval aj na prípra-
ve Malackej desiatky. Okrem samotnej organizácie patril skoro vždy k autorom tratí 
týchto pretekov či k rozhodcom. Niekoľko rokov bol i členom komisie pre šport pri MsZ 
a podieľal sa aj na organizovaní ďalších významných podujatí, ako napríklad Špor-
tových hier malackej mládeže, medzinárodného stolnotenisového turnaja a ďalších.

Za svoju prácu v oblasti športu bol viackrát ocenený. V roku 2010 získal ocenenie 
Za zásluhy o rozvoj športu v Malackách v rámci ankety o Najlepšieho športovca Ma-
laciek.

Jozef, i keď nás už nepočuješ, vyslovujem Ti v mene svojom, v mene komisie pre 
mládež, šport a vzdelávanie MsZ  i v mene všetkých malackých športovcov a tvojich 
priateľov jedno veľké ďakujem.  Veď máme za čo. Navždy zostaneš v našich spomien-
kach. Odpočívaj v pokoji. A. Pašteka

Klub filatelistov ZSF  52 – 32, mestské centrum kultúry, centrum voľného času 
a Základná škola Dr. J. Dérera Malacky pozývajú na Zimnú zberateľskú burzu 
- stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov (známky, mince, ban-
kovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, starožitnosti, 
figúrky z kinder vajíčok, hokejové kartičky, odznaky...). Podujatie sa uskutoční 
v sobotu 12. decembra od 8.00 h do 12.00 h v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dére-
ra na Ul. gen. M. R. Štefánika 7 v Malackách. Vstupné 0,50 €, stôl 1,50 €, mládež 
do 15 rokov zdarma. -ts-           

Mestské centrum sociálnych služieb 
otvorilo dvere

27. november 2015 patril v MsCSS Dňu otvorených dverí. 
Do ich areálu na Ulici 1. mája zavítali okrem klientov podpo-
rovatelia a všetci tí, ktorí sa zaujímali o ponuku sociálnych slu-
žieb MsCSS, prípadne tí, ktorých zaujal pripravený program. 
Predpoludňajšie hodiny patrili dennému stacionáru, kde sa 
uskutočnila beseda na tému Opatrovateľstvo, následne si 
návštevníci mohli zacvičiť v  novom fitparku. Okoloidúcich 
pritiahla aj hudba, ktorá sa rozliehala celým areálom, a  sa-
mozrejme nikto neodolal vynikajúcim domácim dobrotám, 
ktoré pripravili nielen kuchárky z centra, ale aj klienti a za-
mestnanci. Vyvrcholením dňa bolo vyhodnotenie fotosúťaže 
Objektívom seniora. Úspešným seniorom – fotografom odov- 

zdal vecné ceny primátor mesta. Víťazkou sa stala Anna Fe-
renceyová, čestné uznanie získali Vladimír Moravčík, Jozef 
Frajka, Karol Taraba a Emil Jung. Fotografie zo súťaže Objektí-
vom seniora si môžete prísť pozrieť do vestibulu MsCSS.  

 Text: MsCSS, foto: -otano-

Na fotografii zľava: Marek Markuš – riaditeľ vydavateľstva Porta 
Libri, ktorý v rámci programu prezentoval literatúru o opatrova-
teľstve, Adela Ondrisková – sociálna pracovníčka MsCSS, Karol 
Taraba – ocenený v súťaži Objektívom seniora a Melánia Dujsí-
ková – riaditeľka MsCSS. 

Prišiel čas rozsvietiť vianočný stromček na sídlisku Juh. 
V nedeľu 6. decembra medzi nás opäť zavíta sv. Mikuláš 
v sprievode čertov a anjelov, ktorí deťom prinesú sladkú 
alebo inú zaslúženú odmenu. 

Program podujatia:
16.30 h podávanie kapustnice, čaju a vareného vína 
17.00 h  príhovor a slávnostné rozsvietenie vianočného 

stromčeka
17.15 h príchod sv. Mikuláša, anjelov a čertov
18.00 h hudobná produkcia
Tešíme sa na vás! -organizátori-

Centrum voľného času pozýva všetky deti a rodičov na 
podujatie Vianočné prekvapenie v Cvečku, ktoré sa usku-
toční v stredu 16. decembra o 16.00 h v CVČ na Ul. M. 
Rázusa.

Program:
B hudobno-tanečný program detí z krúžkov,
B tvorenie zo slaného cesta,
B zdobenie medovníkov,
B výroba a zdobenie venčekov,
B Cvečkotržnica.
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Takýto úspech sme ešte asi v šachu na základných školách v rámci Ma-
laciek nemali. V krajskom kole základných škôl sa v Bratislave konal 27. 
novembra turnaj, na ktorom sa zúčastnili štyri šachistky z Malaciek. Na 
tom by nebolo ešte nič zvláštne, ony si však počínali veľmi dobre a z 21 
zúčastnených dievčat skončili všetky do šiesteho miesta a tri z nich, Sil-
via Fajtáková (ZŠ Štúrova, Malacky), Adriana Vozárová (ZŠ Dr. J. Dérera 
Malacky) a Adela Sobeková (Spojená škola sv. F. Assiského Malacky) 
dokonca obsadili medailové pozície. Všetky tri postúpili na majstrov-
stvá Slovenska. 

Futbalový klub ŠK Žolík v spolupráci s Centrom voľného času v Malac-
kách každoročne organizujú zimné halové ligy (ZHL CVČ) pre kategórie 
starší žiaci, mladší žiaci, staršia prípravka a mladšia prípravka. O účinko-
vanie v lige býva veľký záujem. Vysokú úroveň ZHL CVČ a kvalitu jednot-
livých zápasov si pochvaľujú aj kluby z okresu a z blízkeho okolia. 

Výnimočné úspechy detí  
zo ZŠ Štúrova

Šachistka Silvia Fajtáková 
medzi slovenskou špičkou

Basketbalisti a basketbalistky 
zo Štúrovej ovládli majstrovstvá
okresu
Druhý novembrový týždeň sa v Zá- 
kladnej škole Štúrova v Malackách odo-
hrali turnaje v  basketbale starších žia-
kov a  žiačok. V  oboch prípadoch boli 
najúspešnejší žiaci a žiačky zo Štúrovej, 
ktorí si tak vybojovali postup na krajské 
kolo. „Naše žiačky ovládli turnaj s  celko-
vým skóre 67:11. Postupne si hladko pora-
dili so všetkými súperkami,“ prezradil tré-
ner Peter Ondruš. 

Na druhom mieste skončili študent-
ky gymnázia. Žiaci zo Štúrovej odohrali 
o niečo vyrovnanejší turnaj, ktorého vy-
vrcholením bol posledný zápas s gym-
náziom. Počas neho sa dostala “Štúrka“ 
relatívne rýchlo do vedenia 8:2, lenže 
súperi nezložili zbrane a  ku koncu zá-
pasu začali mohutne doťahovať ná-
skok, z  čoho bola v  riadnom hracom 
čase remíza 9:9. „V predĺžení to bol veľký 
boj o každý milimeter ihriska. Nakoniec sa 
však našim žiakom podarilo streliť víťazný 
kôš a ustrážiť si najtesnejšie jednobodové 
víťazstvo 11:10,“ hovorí P. Ondruš. 

V  krátkej histórii ZŠ Štúrova je to 
po minuloročných dvoch účastiach na 
majstrovstvách Slovenska v hádzanej 
a vybíjanej žiačok ďalší pekný úspech. 
„Prvýkrát sa podarilo postúpiť obidvom 
družstvám z našej školy na krajské kolo. 
Ukazuje sa, že rozšírené vyučovanie te-
lesnej výchovy o ďalšie dve hodiny špor-
tovej prípravy navyše prináša svoje 
ovocie v  podobe pekných športových 
úspechov. Je to určite motivácia pre žia-
kov, aj pre nás, vyučujúcich. K peknému 
úspechu im gratulujeme a držíme palce 
v krajskom kole,“ povedal P. Ondruš.  

O úspech sa zaslúžili z  družstva 
dievčat: Nicol Hladíková, Denisa Ca-
badajová, Tamara Hricová, Sarah Bal-
layová, Viktória Voržáčková, Terézia 
Sakarová, Simona Siváková, Nikola 
Drndová, Adriana Sakalášová, Nikola 
Vačková, Vanessa Kadlíčková a Laura 
Slámová. Z družstva chlapcov: Christi-
án Gajar, Jozef Chodúr, Samuel Vincek, 
Ondrej Zachar, Matúš Kožuch, Martin 
Jurík, Róbert Adamovič, Patrik Walter, 
Tomáš Pavelka, Stanislav Šimončič, Ri-
chard Lackovič a Peter Odumorek. 

Tretíkrát majstrami okresu 
vo vybíjanej
V piatok 20. novembra sa v ŠH Malina 
odohral turnaj vo vybíjanej najmlad-
ších žiačok a žiakov. Tento rok organi-
zátori prišli s dvomi novinkami: prvý-
krát mohli hrať aj chlapci a prvýkrát sa 
stalo, že súťaž vo vybíjanej najmlad-
ších žiakov je aj postupovou. Žiačky 
a žiaci zo ZŠ Štúrova po skvelých vý-
konoch už po druhýkrát obhájili titul 
majstrov okresu. Tento rok sa na tur-
naji zúčastnilo päť družstiev a  hralo 
sa systémom každý s každým. Tréner 
P. Ondruš: „Žiaci z našej školy prešli tur-
najom s tromi víťazstvami a jednou re-
mízou a  zaslúžene sa stali majstrami 
okresu tretí rok po sebe. Tentoraz však 
postúpili do krajského kola a môžu si 
zmerať sily aj s ďalšími súpermi. K úspe-
chu im gratulujeme a  držíme palce 
v ďalších zápasoch.“

Školu reprezentovali: Artur Haba, 
Dominik Marek, Juraj Kubišta, Nico-
las Salay, Enrique Spišiak, Melánia 
Kršková, Vanesa Horváthová, Ivanka 
Kozárová, Miriam Pavlačičová, Ester 
Mošovská, Natália Oravcová, Kristína 
Sabová. 

 Text, foto: ZŠ Štúrova/-red-

Školáci zo Základnej školy na Štúrovej ulici sa vo väčšej miere venujú 
športu a ich námaha prináša ovocie. V novembri víťazili basketbalisti aj 
hráči vybíjanej.

Za 12 rokov dokázal Žolík vytvoriť 
silnú trénerskú skupinu a  štruktúru vý-
chovy mládeže od mini prípraviek až po 
starší dorast. Počet detí, ktoré trénujú 
v jednotlivých kategóriách, sa každoroč-
ne rozrastá. Práve tento rok v klube za-
znamenali najväčší nárast detí v kategó-
riách prípraviek a mini prípraviek. V ZHL 
CVČ bude preto štartovať až sedem druž-
stiev pod názvom CVČ Žolík Malacky. 

ZHL CVČ  2015 - zloženie skupín 
Starší žiaci:  CVČ Žolík Malacky, FC Ro-
hožník, ŠK Lozorno, FC Zohor, ŠK Har-
gašova Záhorská Bystrica a FK TJ Kúty

Mladší žiaci: 
Skupina „A“: CVČ Žolík „B“, FK TJ Kúty, 
FK Studienka, ŠK Hargašova Záhorská 
Bystrica
Skupina „B“: CVČ Žolík „A“, FKP Dúbrav-

ka, TJ Záhoran Jakubov, OFK Vysoká pri 
Morave

Prípravka ročníky 2005 – 2006:
Skupina „A“: CVČ Žolík r. 2005, FC Zo-
hor, FK TJ Kúty, TJ Lakšárska Nová Ves, FC 
Rohožník a ŠK Závod
Skupina „B“: CVČ Žolík r. 2006, FKP 
Dúbravka, ŠK Láb, ŠK Hargašova Záhor-
ská Bystrica, FK Studienka a ŠK Lozorno

Prípravka ročníky 2007 – 2008:
Skupina „A“: CVČ Žolík r. 2008, FKP 
Dúbravka Bratislava r. 2007, ŠK Láb, FK 
Scorpions Bratislava, ŠK Senec 
Skupina „B“: CVČ Žolík r. 2007, FKP 
Dúbravka Bratislava r.2008, FK TJ Kúty, 

ŠK Hargašova Záhorská Bystrica, FC Ro-
hožník

Zabojujú aj o Pohár predsedu BSK
Malacké družstvá starších a  mladších 
žiakov sa predstavia aj na zimnom halo-
vom turnaji Pohár predsedu BSK, ktorý 
organizuje bratislavský futbalový zväz 
a koná sa pod záštitou predsedu BSK 
Pavla Freša. V kategórii mladších žiakov 

štartuje až 22 družstiev. Minulý rok zís-
kali v tejto kategórii futbalisti zo Žolíka 
1. miesto. 

  
ZHL BFZ - zloženie skupín
Starší žiaci:
Skupina „B“: ŠK Žolík Malacky, Loko-
motíva DNV, ŠK Vrakuňa BA, FK Slovan 
Ivanka p/Dunaji, SDM Domino BA „B“, FK 
Scorpions BA, CFK Pezinok – Cajla
Mladší žiaci:
Skupina „A“: ŠK Žolík, FK Rača „A“, Lo-
komotíva DNV, MŠK Iskra Petržalka, ŠK 
Nová Dedinka

Bližšie informácie o ZHL CVČ 2015 
a  ZHL BFZ (výsledky a rozpis zápa-
sov) nájdete na webovej stránke ŠK 
Žolík Malacky.

 Text: ŠK Žolík, foto: ilustračné

Zimné halové ligy Cvečka sa začínajú

Najúspešnejšia z  nich bola žiačka 
ZŠ Štúrova v  Malackách, Silvia Fajtá-
ková, ktorá zažila asi jeden zo svojich 
najúspešnejších šachových turnajov 
vôbec. Vybojovala si prvenstvo v kra-

ji, čo ju určite veľmi potešilo, pretože 
v okresnom kole sa jej až tak nedari-
lo a so smútkom v očiach odchádzala 
po nezdare s umiestnením na štvrtom 
mieste. V  rámci pravidiel postupovali 
do krajského kola len prvé tri dievča-
tá. Organizátor krajského kola v Brati-
slave však Silvii ponúkol divokú kartu 
na základe jej dlhodobých výkonov. 
Dostala tak šancu naplno ukázať, čo 
sa v nej skrýva. Evidentne to bola pre 

ňu veľká motivácia, pretože sa so sú-
perkami nemaznala, zvíťazila v  šies-
tich zo siedmich šachových partií a za-
nechala za sebou všetky svoje súperky 
z okresného kola. 

Za svoj výkon si zaslúžila od väčšiny 
zúčastnených len slová chvály a tým naj-
krajším spôsobom všetkým ukázala, že 
divokú kartu nedostala  zadarmo. Za ten-
to krásny úspech ju samozrejme chváli aj 
celý učiteľský zbor zo ZŠ Štúrova a bude-
me jej držať palce, aby sa jej to podarilo 
zopakovať aj na majstrovstvách Sloven-
ska, ktoré sa budú konať už onedlho, 17. 
decembra, v Humennom.  

 Text, foto: P. Ondruš


