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ÚVODNÍK

Milí  
čitatelia, 

Zápisy detí
do základných 
škôl v novom 
termíne!

práve držíte v  rukách prvé vydanie 
Malackého hlasu v  roku 2016. Opäť 
sa stretávame na stránkach mest-
ských novín, kde vám budeme pri-
nášať zaujímavé a  dôležité informá-
cie zo života nášho mesta - tak, aby 
to nebol iba súhrn vydaných člán-
kov, ktoré denne pribúdajú na in-
ternetovej a  facebookovej stránke 
mesta. V každom čísle sa budeme 
snažiť priniesť zaujímavý rozhovor  
a anketu. Spolutvorcami novín a vô-
bec života v  meste ste však aj vy, 
a  preto budeme radi, ak nám bude-
te posielať svoje články, prípadne po-
strehy alebo pripomienky. 

Tento rok bude určite zaujímavý: 
čakajú nás parlamentné voľby, spus-
tenie elektronizácie služieb samo-
správy, oslávime 810. výročie prvej 
písomnej zmienky o  Malackách, bu-
deme pokračovať v rekonštrukcii ma-
terskej školy, ale aj ciest, chodníkov 
a  parkovísk, pripravujeme začiatok 
postupnej obnovy verejného osvetle-
nia, radi by sme spustili mestskú hro-
madnú dopravu či rozbehli opatre-
nia v cyklodoprave. Bude toho ešte 
oveľa viac. 

Keďže rok 2016 je priestupný, kaž-
dý z nás bude mať 29. februára k dis-
pozícii 24 hodín navyše. Je len na nás, 
ako tento „časový bonus“ využijeme. 
Priatelia, želám vám šťastný, spokoj-
ný, zdravý a úspešný rok!  

 Ľ. Pilzová 

Zber odpadu po novom 

MHD v Malackách 

V odpadovom hospodárstve v Malackách máme od 1. januára dve zásadné zmeny: 
•  obyvatelia rodinných domov zbierajú plastový odpad do ŽLTÝCH VRIEC (doteraz používali žlté kontajnery),
•  zber separovaného odpadu sa robí NARAZ v jeden deň v celých Malackách (doteraz sa zbieralo po obvodoch).

V lete vyrastie na Slovensku de-
sať detských ihrísk, tzv. Žihadie-
lok, ktoré chce postaviť spoloč-
nosť Lidl Slovenská republika. 
O to, aby nové detské ihrisko stá-
lo aj v Malackách, môžeme všetci 
spoločne zabojovať.

Zber separovaného odpadu v rám-
ci jednotlivých obvodov v  Malac-
kách je od 1. januára minulosťou. Pa-
pier i plasty v  rodinných domoch 
sa zbierajú v stanovených dňoch na-
raz v  celom meste. Papier by mali 
obyvatelia zbierať do plastových ná-
dob a  plasty (vrátane tetrapakových 
obalov a plechoviek) do žltých plas-
tových vriec. Vrecia vydáva spoloč-

nosť Tekos (Partizánska 1089/2). Ak 
v rodinnom dome býva viac rodín  
a potrebujú viac vriec, treba o tom in-
formovať spoločnosť Tekos. 

Obyvatelia mesta dostali do svo-
jich schránok letáky s termínmi janu-
árových vývozov, ktoré sú zverejne-
né aj na www.malacky.sk. Začiatkom 
februára budú distribuované aj  ka-
lendáre vývozov na celý rok 2016. 

V bytových domoch zostal zber 
triedeného odpadu v pôvodnom reži-
me, t. j. obyvatelia separujú odpad do 
farebne rozlíšených spoločných kon-
tajnerov. Zber triedených zložiek vy-
konáva Tekos týždenne.

V prípade nejasností sa môžete 
kontaktovať na e-mailovej adrese 
tekos@tekosmalacky.sk alebo na t. č.  
034/772 20 60.

Podstránka Zber separovaného 
odpadu
V  súvislosti so zmenami v  odpado-
vom hospodárstve sme na www.ma-
lacky.sk zriadili osobitý banner (pod-
stránku) Zber separovaného odpadu, 
kde nájdete všetky informácie o aktu-
álnych zberoch. Informácie budeme 
pravidelne uverejňovať aj v Malackom 
hlase.  Text: -naty-, foto: -otano-

Zápisy detí do základných 
škôl v Malackách sa uskutoč-
nia v piatok 15. apríla a v so-
botu 16. apríla. 

Na území SR sa doteraz zápisy 
konali v  rozmedzí od 15. januára 
do 15. februára, avšak novela škol-
ského zákona zmenila termín na 
obdobie od 1. apríla do 30. apríla. 

Základné školy v Malackách 
budú zapisovať deti v týchto 
termínoch: 
–  piatok 15. apríla  

14.00 h – 18.00 h
–  sobota 16. apríla  

   9.00 h – 14.00 h
 -MsÚ-

Vedenie Malaciek prichádza so 
zámerom zaviesť mestskú hro-
madnú dopravu.

Projekt je momentálne v procese prí-
pravy a posudzovania finančnej nároč-
nosti, pričom v tohtoročnom mestskom 
rozpočte je na dofinancovanie MHD vy-
členených 64 530 €. Termín „dofinanco-
vanie“ nie je náhodný, pôjde totiž o roz-
šírenie platnej zmluvy so spoločnosťou, 
ktorá prevádzkuje regionálne autobu-
sové linky prechádzajúce cez Malacky. 
Primátor mesta Juraj Říha: „Mnohé sa-
mosprávy dnes šetria v  rôznych oblas-
tiach, vrátane verejnej osobnej dopravy. 
My ideme inou cestou: rozširujeme služ-
by verejnosti, kam patrí aj MHD. Nepopie-
ram, že ide o ambiciózny projekt. Naším 
cieľom je odľahčenie ulíc mesta od au-

tomobilov, čo by výrazne zlepšilo kvalitu 
ovzdušia v  Malackách. Následne sa bu-
deme zamýšľať nad ďalším zlepšovaním 
dopravnej infraštruktúry, napríklad zave-
dením systému PARK AND GO či budova-
ním cyklotrás.“

Autobusy by mali byť nízkopodlaž-
né a plánujú sa 4 linky.  Kľúčovým roz-
dielom oproti súčasnosti bude pravi-
delný interval spojov. „Chceme pokryť 
všetky lokality v meste. Pre nás je veľmi 
dôležité, aby sa trebárs žiaci dostali poho-
dlne a bezpečne do škôl a aby bol dobrý 
prístup do nemocnice či na autobusovú 
a  železničnú stanicu.  V týchto dňoch po-
sudzujeme finančné náklady a závislosti 
od nich vypracujeme grafikon,“ dodáva 
viceprimátor Malaciek Milan Ondro-
vič, poverený koordináciou zavedenia 
MHD. Ľ. Pilzová

O desať ihrísk bude súperiť 96 miest, 
rozdelených do piatich kategórií podľa 
počtu obyvateľov. Ihriská dostanú prvé 
dve mestá z každej kategórie. Interne-
tové hlasovanie sa začína vo štvrtok 
21. januára a potrvá do 29. februára. 

Každý registrovaný účastník bude 
môcť raz za 24 hodín zahlasovať, jeden 
hlas navyše môže každý deň získať, ak 
na stránke zvládne jednoduchú onli-
ne hru. Priebežné poradie sa bude zve-
rejňovať a  pravidelne aktualizovať na 

stránke www.zihadielko.sk. Víťazov vy-
hlásia najneskôr 14. marca.

„Týmto projektom chceme prispieť 
k tomu, aby deti mohli svoj voľný čas trá-
viť zmysluplne a urobili aj niečo pre svoje 
zdravie,“ povedal Stanislav Čajka, gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská 
republika. 

Každé ihrisko Žihadielko je určené 
pre deti od 2 do 12 rokov. Bude mať roz-
mer 16 x 20 m a bude sa na ňom nachá-
dzať osem herných prvkov. Zaujímavé je 
rozdelenie na dve zóny, ktoré odlíšia hra-
cie prvky podľa veku detí (2 – 6 rokov a 6 
– 12 rokov). Na ihrisku budú dva hrady, 
pieskovisko, kolotoč a hojdačky. Prostre-
die dotvoria veselé farby hracích prvkov 
a motívy s podobizňami Včielky Maje a jej 
kamarátov. Súčasťou ihriska sú aj lavičky 
a stojan na bicykle.  N. Jánošová/-ts-

Malacky môžu dostať nové detské 
ihrisko. Zahlasujte!
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Rozbitý chodník a množstvo jám 
na Ulici Ferdiša Kostku sú už minu-
losťou. Mesto ju zrekonštruovalo 
vďaka finančnej podpore Brati-
slavského samosprávneho kraja.

V  Malackách sa môžeme tešiť 
z  nového multifunkčného ih-
riska s umelým povrchom, kto-
ré vyrástlo v Zámockom parku 
na mieste niekdajšieho hádza-
nárskeho ihriska. Jeho vybu-
dovanie podporil Úrad vlády 
Slovenskej republiky sumou 
40 tisíc eur.

Ulica F. Kostku je už dokončená

Multifunkčné ihrisko  
v Zámockom parku 

Pôvodný asfaltový 
chodník dostal zám-
kovú dlažbu, cesta má 
nový asfaltový povrch 
a pribudlo 15 nových 
parkovacích miest. Na tejto ulici dote-
raz nebola možnosť parkovania. Celko-
vá rekonštrukcia stála 53 799 €, z toho 
25 000 € bola dotácia od BSK. Rozdiel 
v sume zaplatilo mesto.

 Text: -naty-, foto: -otano/msú-

Prosíme vodičov, aby rešpektovali vyznačené parkovacie miesta. Hoci ide o 
krátkodobé parkovanie, keď rodičia vezú deti do škôlky, nemôžu parkovať 
tak ako vodič na fotografii (červené auto). Takéto parkovanie tam nie je po-
volené a okrem toho sa ničí nový chodník.

MESTO MALACKY, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky

Mesto Malacky hľadá uchádzača na výkon  
špeciálnopedagogického poradenstva 

Druh pracovnej činnosti:
Zabezpečenie odborných činností v rámci individuálneho poradenstva a in-
tervencie žiakom s  narušenou komunikačnou schopnosťou alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reeduká-
ciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a kon-
zultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl 
a školských zariadení.

Miesto výkonu práce: základné školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Malacky
Forma pracovno-právneho vzťahu: dohoda o pracovnej činnosti
Termín nástupu na výkon činnosti: podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady 
• VŠ vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika
Žiadosť s priloženým dokladom o vzdelaní a preukázanou odbornou pra-

xou zašlite do 5. 2. 2016  na adresu: Mesto Malacky,  Radlinského 2751/1, 901 
01 Malacky.

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016 – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VOLIČSKÉ ZOZNAMY 
Malacky majú vytvorený stály zoznam voličov, 
ktorí majú v meste trvalý pobyt. Každý volič si 
môže overiť, či je v zozname zapísaný a či sú údaje 
o ňom pravdivé a úplné. Zoznam voličov je k dis-
pozícii u p. Marty Ferenčákovej (evidencia obyva-
teľov) v Klientskom centre MsÚ Malacky. 

OZNÁMENIE O KONANÍ A SPÔSOBE 
VOLIEB 
Najneskôr 25 dní pred termínom volieb dostane 
každá domácnosť oznámenie s týmito informá-
ciami: 
• čas konania volieb,
• volebný okrsok,
• volebná miestnosť,
•  spôsob hlasovania (úpravy hlasovacieho lístka),
•  povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preu-

kazom totožnosti.
POZOR: Podľa nových zákonných pravidiel 
príde do domácnosti JEDNO oznámenie o konaní  
a spôsobe volieb (doteraz dostal oznámenie kaž-
dý volič na svoje meno). 

AKO SI VYBAVIŤ HLASOVACÍ PREUKAZ
Ak volič nebude môcť voliť v okrsku, v ktorom je 
zapísaný, môže požiadať mesto Malacky  o vyda-
nie hlasovacieho preukazu.  S hlasovacím preuka-
zom môže osobne voliť na ktoromkoľvek mieste  
v Slovenskej republike.

Požiadať o hlasovací preukaz možno osobne, 
písomne, elektronicky alebo prostredníctvom spl-
nomocnenej osoby. 
OSOBNE: najneskôr 4. marca 2016 (posledný 
pracovný deň pred konaním volieb) na sekretariá-
te prednostky MsÚ 
PÍSOMNE: Žiadosť musí byť doručená najne-
skôr 15. februára 2016 (15 pracovných dní pred 
konaním volieb) na adresu: Mestský úrad Malac-
ky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Písomná žiadosť musí obsahovať: 
• meno a priezvisko voliča,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 

domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí 

hlasovací preukaz.
ELEKTRONICKY: Žiadosť musí byť doruče-
ná najneskôr 15. februára 2016 (15 pracovných 
dní pred konaním volieb) na adresu: andrea.bat-
kova@malacky.sk alebo msu@malacky.sk. 
Elektronická žiadosť musí obsahovať: 
• meno a priezvisko voliča,
• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 

domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí 

hlasovací preukaz.
POZOR: Ak volič v písomnej alebo elektronic-
kej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevez-
me iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, 
priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto oso-
ba je povinná prevzatie hlasovacieho lístka potvr-
diť svojím podpisom. 
PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOC-
NENEJ OSOBY: Žiadosť musí byť doruče-
ná osobne splnomocnenou osobou najneskôr   
4. marca 2016 (posledný pracovný deň pred ko-
naním volieb) na sekretariát prednostky MsÚ.

HLASOVANIE ZO ZAHRANIČIA 
Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Malacky  
a v čase volieb do NR SR bude mimo územia 
republiky, mohol do 15. januára 2016 požiadať  
o voľbu poštou. 

Ak volič požiadal o  možnosť voľby poštou, 
obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred 
termínom volieb na adresu miesta jeho poby-
tu v zahraničí:
•  obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta  

Malacky,
• hlasovacie lístky,
•  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA 

POŠTOU“ vypísanou adresou mesta Malacky 
ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

•  poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací 
lístok do obálky s úradnou pečiatkou mesta Ma-
lacky a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do ná-
vratnej obálky. Výdavky spojené so zaslaním ná-
vratnej obálky poštou hradí odosielateľ (volič). 
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na 
hlasovacích lístkoch, doručené mestu Malacky 
najneskôr v posledný pracovný deň pred voľba-
mi, t. j. v piatok 4. marca 2016. 

VOLEBNÁ KAMPAŇ 
Volebná kampaň sa začala dňom uverejnenia roz-
hodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov. 
Končí sa 48 hodín pred začiatkom hlasovania,  
t. j. vo štvrtok 3. marca o 7.00 h. 

TERMÍN VOLIEB 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 
22.00 h. 

-podľa informácií MV SR 
spracovala Ľ. Pilzová-

Ihrisko je určené pre športovú 
prípravu a  voľnočasové aktivity detí 
a  mládeže ako napríklad futbal, vo-
lejbal či hádzanú. Staré hádzanárske 
ihrisko malo nevyhovujúci povrch, 
a  preto ho športovci využívali len 
sporadicky. Celkové náklady na vý-
stavbu ihriska sa vyšplhali na bezmá-
la 82 tisíc eur. 

Projekt je realizovaný s finančnou 
podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky – program Podpora rozvo-
ja športu na rok 2015.
 Text: N. Jánošová, foto: S. Osuský
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Sociálne služby mesta

Elektronické služby už čoskoro 

Na malackej adrese Ulica 1. mája 9 sídli mestská organizácia Mestské cen-
trum sociálnych služieb (MsCSS). Centrum poskytuje množstvo užitočných 
a  nevyhnutných služieb pre obyvateľov nášho mesta. O  jednotlivých služ-
bách sme sa rozprávali s riaditeľkou MsCSS Melániou Dujsíkovou.

Denný stacionár Mestského centra 
sociálnych služieb v Malackách oslá-
vil v závere roka prvé výročie. Akým 
činnostiam sa v stacionári venujete? 
Denný stacionár je určený pre fyzické 
osoby,  ktoré sú odkázané na pomoc 
iných – teda takých, ktorí potrebujú iba 
dohľad alebo aktívnu pomoc pri bež-
ných úkonoch či spoločenský kontakt. 
Činnosti v dennom stacionári sú nasta-
vené tak, aby podporovali sebestačnosť 
klientov, mobilitu a komunikáciu. Majú 
rôzne cvičenia a  tréningy na zlepšenie 
pamäti, hrajú spoločenské hry, čítajú 
knihy a dennú tlač, zúčastňujú sa na te-
matických rozhovoroch a prednáškach, 
radi vykonávajú ručné práce či vyrába-
jú rôzne drobnosti na zlepšenie jem-
nej motoriky, zlepšujú si fyzickú kondí-
ciu, pečú, absolvujú masáže a  sledujú 
obľúbené relácie v televízii. Klienti náš-
ho denného stacionára sa príležitostne 
stretávajú s klientmi zariadenia opatro-
vateľskej služby a  tiež v  rámci družob-
ných aktivít s klientmi geriatrického cen-
tra Senior v Malackách a klientmi DSS sv. 
Michala zo Závodu. Spolu súťažia v kol-
koch, družne debatujú a udržiavajú tak 
spoločenské kontakty. 

Ktoré činnosti majú medzi klientmi 
najväčší úspech?
Radi využívajú napríklad stacionárne bi-
cykle, dokonca si evidujú počet najaz- 
dených kilometrov a  sledujú, ako sa 
zlepšuje ich kondícia. U pánov majú veľ-
ký úspech už spomínané kolky, šípky 
a karty. Dámy zasa veľmi rady pečú rôz-
ne dobroty podľa svojich receptov. Aj pri 
prvom výročí denného stacionára pred-
viedli svoje kuchárske umenie a pripravili 
kačacie hody, kde nechýbali ani domáce 
lokše. Ale ako uvádzajú samotní klienti, 
najviac sa tešia jeden na druhého a  na 
opatrovateľky, lebo sa majú s kým poroz-
právať, poradiť si navzájom a nie sú sami.

V jedálni MsCSS sa môže stravovať aj 
verejnosť (nielen klienti centra). Ponú-
ka centrum raňajky, obedy aj večere? 

Jedáleň MsCSS má kapacitu 400 obe-
dov denne. V súčasnosti je táto kapacita 
naplnená, preto, žiaľ, nových stravníkov 
nemôžeme uspokojiť. Túto službu pred-
nostne poskytujeme tým, ktorí dovŕšili 
dôchodkový vek alebo majú nepriazni-
vý zdravotný stav, resp. nemajú vytvo-
rené podmienky, aby si stravu zabez-
pečili sami. Tí, ktorí spĺňajú aspoň jednu 
z uvedených podmienok, môžu podať 
žiadosť o  poskytnutie sociálnej služby 
– stravu spolu s odôvodnením žiadosti, 
resp. s  priloženým rozhodnutím o  pri-
znaní dôchodku. Jedáleň sa nachádza 
na Ulici 1. mája 9 a prevádzka je nepretr-
žitá (aj cez víkend). MsCSS zabezpečuje 
aj dovoz obedov priamo do domácnos-
ti klientom.

Čo sa týka raňajok a  večerí, tie za-
bezpečujeme výlučne pre zariadenia 
opatrovateľskej služby, denný stacionár 
a podľa potreby aj do útulku. 

Keďže ste spomenuli jednu z ďalších 
služieb - útulok, povedzme si, ako to 
v ňom funguje. 
Útulok sa nachádza na Mierovom ná-
mestí 12, na prízemí bytového domu. Je 
to jedna miestnosť s tromi lôžkami a soci-
álnym zariadením. Túto službu poskytu-
jeme neodkladne na základe žiadosti ľu-
ďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej 
situácii a nemajú kde bývať. Nevýhodou 
našich priestorov je, že v útulku môže byť 
ubytovaná buď 3-členná rodina, alebo 
osoby rovnakého pohlavia. Osoby ubyto-
vané v útulku sa neprispôsobujú režimu 
v zariadení, poskytujú sa im len tie služby, 
o ktoré požiadajú (sociálne poradenstvo, 
strava, pranie, žehlenie). Ubytovanie pro-
stredníctvom útulku poskytujeme len na 
prechodný čas, pokým si ubytovaný ne-
nájde vhodné bývanie.

V  Malackom hlase sme už informo-
vali o možnosti zapožičania zdravot-
ných pomôcok v  MsCSS. Kto má na 
ne nárok a  za akých podmienok sa 
pomôcky požičiavajú? Kde môžu ob-
čania zistiť viac o tejto službe?

V prípade potreby môže záujemca po-
žiadať o  požičanie zdravotnej pomôc-
ky a  spolu so žiadosťou predloží do-
klad o nepriaznivom zdravotnom stave. 
MsCSS s ním následne uzatvorí zmluvu. 
Pomôcky sa požičiavajú na určitý čas, 
najdlhšie však do: 
•  zabezpečenia pomôcky na základe ve-

rejného zdravotného poistenia, 
•  poskytnutia peňažného príspevku na 

zaobstaranie pomôcky, 
•  alebo do doby trvania podmienok pre 

poskytnutie pomôcky. 
Bližšie informácie poskytne sociálna 
pracovníčka v dennom stacionári.

 
V  meste často vidíme auto známe 
ako sociálny taxík. Kto môže túto 
službu využiť?
Prepravná služba sa poskytuje oso-
bám s ťažkým zdravotným postihnu-
tím alebo s nepriaznivým zdravotným 
stavom. Záujemca nám predloží:
•  žiadosť o poskytovanie prepravnej služby, 
•  potvrdenie lekára o zdravotnom stave, 
•  rozhodnutie ÚPSVaR o  poberaní, 

resp. nepriznaní peňažného príspevku,
•  kópiu komplexného posudku ÚPSVaR, 
• kópiu preukazu ŤZP. 
Po predložení týchto dokladov je žia-
dateľ zaregistrovaný a  službu môže 
hneď využívať. Taxík si objednáva tele-
fonicky minimálne jeden deň dopredu. 

Pre svojich klientov, ale aj pre os-
tatných  Malačanov, ktorí nemajú 
možnosť zabezpečiť si pranie a žeh-
lenie bielizne doma, prípadne im to 
neumožňuje ich zdravotný stav, po-
núkate služby práčovne... 

Pranie a žehlenie, ako aj vykonanie 
osobnej hygieny je možné v zariadení 
opatrovateľskej služby v Malackách na 
Ulici 1. mája 9.

Za rozhovor ďakuje redakcia MH.
 Foto: S. Osuský

 

Mesto Malacky ukončilo pro-
jekt Elektronizácia služieb samosprá-
vy a v súčasnosti sa pripravuje na jeho 
spustenie pre verejnosť. Priznania k da-
niam, oznámenia, žiadosti či podne-
ty budú obyvatelia podávať priamo zo 
svojho počítača bez povinnosti prísť 
osobne na mestský úrad. Aj naďalej však 
zostane možnosť podávať podnety 
osobne v Klientskom centre MsÚ. Elek-
tronické a  osobné podania budú rov-
nocenné, a teda občan, resp. podnikateľ 
si môže vybrať, akú formu komunikácie 
s mestským úradom zvolí.

Podmienkou pre elektronickú ko-
munikáciu bude eIDkarta, teda tzv. elek-
tronický občiansky preukaz s  čipom, 
v ktorom bude uložený tzv. elektronický 
podpis. Ten je rovnocenný s písomnou 
podobou vlastnoručného podpisu. 

Elektronické služby mesta momen-
tálne fungujú v skúšobnej prevádzke. 
Pre verejnosť by mali byť sprístupne-
né v blízkej budúcnosti. O postupe pri 
využívaní služieb budeme informovať 
v mestských médiách. 

Ktoré služby sa budú dať vybaviť 
elektronicky? 
• priznanie k dani z nehnuteľností
• priznanie k dani za psa
• priznanie k dani za predajné automaty
• priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
•  ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene po-

platkovej povinnosti za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady

•  ohlásenie vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia
•  ohlásenie zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
• výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie
• žiadosť o zabratie verejného priestranstva
• sťažnosť
• podnet
•  ohlásenie poruchy verejného osvetlenia  

a cestnej svetelnej signalizácie
• žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
• žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
•  žiadosť o určenie, zrušenie alebo zmenu súpis-

ného čísla a orientačného čísla
•  žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 

č. 211/2000 Z. z.
•  žiadosť o vydanie povolenia ambulantného 

predaja
• oznámenie prevádzkovej doby
• žiadosť o potvrdenie výšky záväzkov
• pripomienka k návrhu rozpočtu mesta
• pripomienka k návrhu záverečného účtu  mesta
• pripomienka k návrhu alebo nariadeniu mesta
•  žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie  

z rozpočtu mesta
• žiadosť o vyhlásenie v mestských médiách
•  oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
•  žiadosť o prenájom nebytových priestorov mesta
• žiadosť o prenájom bytových priestorov mesta
•  žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníc-

tve mesta
• žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku
•  žiadosť o prístup k archívnym dokumentom for-

mou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie
• oznámenie o konaní športovej akcie
•  oznámenie o konaní verejného kultúrneho pod-

ujatia
• hlásenie o strate/náleze -lubi-

Úhrady za stravu v MsCSS

Novinka – 
rozhodnutia 
o odkázanosti 
na sociálne služby 

Služby MsCSS 

druh 
služby
1 obed
1 obed DIA
1 rozvoz / osoba
2 obedy a viac/
1 domácnosť
1 rozvoz / osoba, ktorá využíva  
opatrovateľskú službu   

cena pre 
odkázanú osobu
*** 2,80 €
*** 3,00 €
0,60 €
0,80 €

0,40 €
 

cena pre 
verejnosť 
3,30 €
3,50 €

*** Mesto prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, poberateľom starobného alebo 
invalidného dôchodku, nie je  dlžníkom mesta na jeden obed takto:  
príjem do 399,99 € príspevok 0,80 €,
príjem od 400 € do 499,99 € príspevok 0,60 €,
príjem od 500 € do 599,99 € príspevok 0,40 €.

MsCSS – kontakty 
Mestské centrum sociálnych služieb 
Ul. 1. mája 9
901 01 Malacky
mscss@stonline.sk 
Riaditeľka: Melánia Dujsíková
Tel: 034/778 20 64, 0911 55 77 24
dujsikova.mc@gmail.com

Mestské centrum sociálnych 
služieb vydáva od 2. januára 
2016 pre obyvateľov mesta Ma-
lacky rozhodnutia o odkázanosti 
na tieto sociálne služby: 
• domácu opatrovateľskú službu, 
• zariadenie pre seniorov, 
• zariadenie opatrovateľskej služby,  
• denný stacionár.

Rozhodnutia doteraz vydávalo 
mesto Malacky. Ak má fyzická osoba 
záujem o jednu z týchto štyroch slu-
žieb, žiadosť o  posúdenie odkáza-
nosti predkladá Mestskému centru  
sociálnych služieb Malacky.

• útulok 
•  zariadenie opatrovateľskej služ-

by (poskytovanie sociálnej služ-
by v zariadení pre fyzické osoby, 
ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby, a pre fyzické 
osoby, ktoré dovŕšili dôchodko-
vý vek) 

• domáca opatrovateľská služba 
• prepravná služba (sociálny taxík)
• požičiavanie pomôcok 
• odľahčovacia služba 
• jedáleň
• práčovňa 
• stredisko osobnej hygieny

Mgr. Melánia Dujsíková vyštu-
dovala Pedagogickú fakultu  
UK v Bratislave, odbor sociálna 
práca. Počas vysokoškolského 
štúdia sa zameriavala na sta-
rostlivosť o seniorov, pričom na 
túto tému písala aj diplomovú 
prácu. Od roku 2012 je riaditeľ-
kou Mestského centra sociál-
nych služieb Malacky.

Viac informácií: 
www.mscss.sk



4 1/2016  SPEKTRUM

Z ohlasov na 
vianočné trhy
Veronika 
Bolo to super, ale veľmi krátko to trvalo. 
Malo by to byť až do 23. decembra. Držím 
palce a verím, že tento rok budú trhy zase 
o niečo lepšie!

Maťka 
Na podujatie sme išli s  kočíkom, samo-
zrejme sme sa tešili, že to máme v mes-
te, ale hýbať sa tam dalo len veľmi ťažko. 

Elena 
Mne sa trhy veľmi páčili. Na prvýkrát 
boli super. Povedala by som, krajšie ako  
v Bratislave. Také útulnejšie. Prijala by 
som viac stánkov, viac dní.

Monika 
Mne sa nepáčili stánky s rozličným tova-
rom hneď za hranicou vianočných trhov. 

Petra 
Vianočná dedinka bola naozaj originál-
na. Ale ak chceme niečo vylepšiť, tak roz-
hodne odporúčam predĺžiť na viac dní  
a zvýšiť počet stánkov s jedlom. 

Mišelka  
Vôbec sa mi to nepáčilo. Napríklad ma-
mička s kočíkom sa k pódiu nedostala. 
Veľmi málo miesta pre toľko ľudí. 

Petra 
Treba viac stánkov a  umiestnila by som 
ich ďalej od pódia. 

Darina 
Pekné vianočné trhy. Konečne! 

Zdroj: FB

Obzrime sa za podujatím 
Adventné Malacky 2015

Adventné Malacky boli tentoraz 
iné a nové. Program, ktorý sa v mi-
nulosti konal počas nedeľných 
popoludní v  Zámockom parku, 
sa presunul do centra mesta, tr-
val štyri dni (17. - 20. decembra) 
a jeho súčasťou bola aj dedinka 
stánkov s tradičnými pochúťkami 
a výrobkami, ktoré k Vianociam 
patria. Tradícia otvorenia Ad-
ventných Malaciek, teda  koncert  
v kostole v prvú adventnú nedeľu, 
zostala zachovaná. Uskutočnilo sa 
aj tradičné Mikulášske popolud-
nie v Zámockom parku a v chrá-
me sa podujatie aj skončilo, a to 
Trojkráľovým koncertom, ktorý sa 
konal 6. januára. 

Vianočné trhy v centre zazna-
menali obrovský záujem. Pod-
ľa našich odhadov navštívilo za 4 
dni vianočnú dedinku okolo 17 ti-
síc ľudí.  Vždy je však čo zlepšovať,  

a tak už teraz premýšľame, čo pripra-
víme na Adventné Malacky 2016. 

Veľké poďakovanie za organi-
záciu tejto akcie patrí pracovníkom 
Mestského centra kultúry, Mestské-
ho úradu a spoločnosti Tekos. Záro-
veň ďakujeme všetkým, ktorí sa po-
starali o krásny a bohatý program: 
všetkým elokovaným pracoviskám 
Materskej školy v Malackách, všet-
kým základným školám, Centru 
voľného času, Základnej umelec-
kej škole, Štúdiu mladých Divadla 
na hambálku, folklórnym súborom 
Juránek a Macejko a ďalším profe-
sionálnym umelcom.

Fotogalérie z  Adventných Ma-
laciek nájdete na našom face-
bookovom profile malacky.sk. Na 
stránkach Malackého hlasu vám po-
núkame aspoň malú „ochutnávku“.

Text: N. Jánošová
Foto: N. Jánošová, S Osuský
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Trojkráľový koncert  
v kostole

Vianočné obdobie vyvrcholilo 6. ja- 
nuára na sviatok Zjavenie Pána.  
V Kostole Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie sa uskutočnil Trojkrá-
ľový koncert, ktorý bol posledným 
podujatím Adventných Malaciek. 
Svoje umenie predviedlo zoskupe-
nie Slovenské kvarteto, ale i speváč-
ka Monika Masarovičová a klavirista 
Pavol Bodnár. 

Slovenské kvarteto je význam-
ným nositeľom tradície komorných 
súborov na Slovensku a nadväzu-
je priamo na odkaz legendárneho 

Slovenského kvarteta s tridsaťroč-
nou tradíciou (1957-1987) v zlože-
ní A. Móži, A. Nemec, M. Telecký a F. 
Tannenberger. Slovenské kvarteto 
patrí medzi najvýznamnejšie súbo-
ry komornej hudby novej generá-
cie. Ich repertoár tvorí to najlepšie  
z klasickej hudby všetkých štýlo-
vých období.

Počas večera zazneli skladby 
Winter od A. Vivaldiho, Air od   J. S. 
Bacha, ale aj veľkolepé Hallelujah či 
Ave Maria. 

 -naty-
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Ako na Nový rok,  
tak po celý rok

Dobré miesto pre vaše dieťa

Vianočné sviatky milujeme všetci bez rozdielu veku. Sviatočnú atmosfé-
ru a rodinnú pohodu dotvárajú chutné domáce jedlá a dobroty, ktorým 
ťažko odolať. Preto máme vo zvyku si ich dopriať viac ako zvyčajne. Aj 
to je dôvodom, že sa častokrát cítime ešte dlho po sviatkoch prejedení 
a unavení. Doprajte svojmu tráveniu novoročný reštart a budete sa cítiť 
opäť vo forme.

Je všeobecne známe, že mastné 
a  sladké jedlá sú nezdravé. Hoci sa 
počas roka snažíme stravovať aspoň 
trochu zdravšie, cez sviatky sa nám 
to akosi nedarí a napchávame sa rad 
radom všetkým, po čom naše oči za-
túžia. Vianočné koláče, údeniny, vy-
prážaná ryba či mäso a majonézový 
šalát, práve tieto jedlá obsahujú veľ-
ké množstvo nezdravých tukov, cuk-
ru a soli. Výsledkom je nielen zopár 
kilogramov navyše, ale aj spoma-
lené trávenie, zvýšený cholesterol 

a všeobecný pocit únavy. Nemusíte 
mať však výčitky, vhodnou novoroč-
nou očistou dosiahnete vnútornú 
rovnováhu, ktorú vaše telo po sviat-
koch potrebuje.

Ak ste si predsavzali schudnúť 
vianočné kilogramy navyše, pre-
dovšetkým myslite na svoje zdra-
vie a  neskáčte z  extrému do extré-
mu. Prehnané diéty vám môžu len 
uškodiť. Doprajte svojmu telu očis-
tu správnou životosprávou a  pohy-
bom. „Zabudnite na príliš rýchlo pre-

biehajúce redukčné diéty. Pre správne 
a  najmä zdravé fungovanie organiz-
mu potrebuje telo dostatok energie, 
ktorú získa jedine zo stravy. Zákla-
dom povianočnej očisty je vynechať 
jedlá s vysokým obsahom tukov, cuk-
rov, solí a zvýšiť príjem potravín s ob-

sahom vlákniny,“ vysvetľuje MUDr. 
Želmíra Daňová z internej ambulan-
cie Nemocnice Malacky. „Pestrý a vy-
vážený jedálny lístok opäť naštartuje 
váš metabolizmus, a ak si ho osvojíte 
po celý rok, môžete tak predísť vzniku 
niektorých závažných ochorení, ako 
je obezita, cukrovka a srdcovo-cievne 
ochorenia,“ dodáva MUDr. Daňová. 

Aby ste telo zbavili prebytoč-
ných škodlivých látok, dôležité je 
vynechať nasýtené tuky obsiahnuté 
v mäse, mäsových a tučných mlieč-
nych výrobkoch. Odporúčame ich 
v  strave nahradiť kvalitnými rastlin-
nými olejmi, chudým bielym mäsom 
či rybami. Samozrejme je dôleži-
té dbať aj na spôsob prípravy jed-
la – vyprážanie nahraďte prípravou 
na grile či na pare. Snažte sa vyne-
chať biele pečivo a úplne vynechajte 
sladkosti aj sladené nápoje. Nezdra-
vé nie sú len vyprážané jedlá a  po-
krmy z  fastfoodov. Rovnako sú na 
tom aj polotovary, konzervy, hotové 
jedlá, tzv. minútky. Pozor aj na po-
traviny so zníženým obsahom tukov 

či cukrov. Tie  znížený obsah jednej 
látky nahrádzajú enormným množ-
stvom inej látky.

Základom zdravého reštartu by 
mali byť potraviny s vysokým obsa-
hom vlákniny ako zelenina, ovocie, 
strukoviny, ovsené vločky a  ďalšie. 
Kľúčové by pre vás mali byť raňaj-
ky a  obed, kedy si môžete dopriať 
k  hlavnému jedlu aj prílohu podľa 
chuti. Práve tie vám dodajú dosta-
tok energie na celý deň. Vynechávať 
večeru a trápiť telo hladom by však 
bolo chybou. Doprajte si menšiu 
porciu ľahkého jedla – ideálne sú pre 
vás teplé zeleninové polievky, mäso 
bez prílohy, šalát alebo jogurt. 

 PR

PRACOVNÁ PONUKA - vodič autobusu Slovak Lines - regionálna doprava
Kontakt a bližšie informácie:
•  v pracovné dni 02/ 55 64 01 82 

personálno - mzdový referát (do 
15.00 h),

•  0908 71 42 81 p. Bartalos, 0905 
20 39 44 p. Jendek (do 18.00 h).

Žiadosť a životopis zašlite na 
pers@slovaklines.sk alebo poš-
tou na adresu Slovak Lines, a. s., 
Mlynské nivy 31, P. O. BOX 35, 821 
09 Bratislava 24.

Vaša práca:
•  preprava a poskytovanie služieb cestujúcej verejnosti v rámci prímestských 

liniek v Bratislavskom kraji, 
• základná starostlivosť o čistotu a bežná údržba a drobné opravy zvereného vozidla.

Vaše výhody:
• stabilizačný finančný príspevok 1 350 € a zamestnanecké cestovné výhody, 
• kvalitný vozový park,
• stabilná a perspektívna práca na plný úväzok v ambicióznej spoločnosti,
• odmeny za jazdu bez dopravnej nehody, za úsporu nafty,
• odmeny pri životnom a pracovnom jubileu, vodič mesiaca,

• zamestnanecké cestovné v autobusoch Slovak Lines aj pre rodinných príslušníkov,
• cestovné náhrady (diéty) a mzdové príplatky plne v zmysle platnej legislatívy,
• uniforma pre vodičov, preplácanie cestovného pre vodičov bývajúcich mimo BSK.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
•  slušné a zdvorilé vystupovanie, ochota dobre vychádzať s cestujúcimi, profe-

sionálny prístup k práci,
•  občianska a dopravná bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov 

evidenčnou kartou vodiča,
• psychická a zdravotná spôsobilosť,
• vodičský preukaz skupiny D a kvalifikačná karta vodiča.

Pojem jazykové centrum Jazyč-
nice je v  našom meste i  v  blíz-
kom okolí určite dobre známy. 
Predstavovať sa teda veľmi ne-
musíme. Viete, že u nás nájdete 
množstvo kurzov anglického či 
nemeckého jazyka. Okrem kur-
zov pre dospelých sa venujeme 
i kurzom pre deti školského, ba 
dokonca i predškolského veku. 

V  lete síce máme i  my prázdniny, 
no nezabúdame ani na aktívnych štu-
dentov, pre ktorých sú pripravené let-
né kurzy. Neoddeliteľnou súčasťou leta 
v Jazyčniciach sa stal náš detský tábor, 
z ktorého všetci, či už deti alebo my lek-

tori, odchádzame plní zážitkov a  no-
vých skúseností.

V  tomto školskom roku sme vás 
chceli opäť niečím prekvapiť, a  preto 
prichádzame s  novinkou pre tých na-
ozaj najmenších. Od novembra 2015 

sme rozšírili naše jazykové centrum 
o  nové priestory na Ceste mládeže.  
Tu sme vytvorili podmienky najmä 
pre deti, ale vo večerných hodinách 
ich využívame aj pre jazykové kurzy 
dospelých. Úplnou novinkou je an-
glická „škôločka“ pre deti vo veku od 
2 rokov. Deti s nami trávia čas od 8.00 
do 11.30 h. V prípade záujmu plánuje-
me i celodennú starostlivosť. „Škôloč-
ka“ poskytuje niekoľko variantov:

• A 5-krát do týždňa
• B 3-krát do týždňa 
  (pondelok, streda, piatok)
• C 1-krát do týždňa 
  (ľubovoľný deň).

Zámerom je vytvoriť dieťatku priro-
dzené anglické prostredie v príjemnom 
rodinnom kruhu. Maximálny počet detí 
v triede je 7. To nám pomáha vyhnúť sa 
strachu dieťaťa z veľkého kolektívu. Ak 
by ste si chceli uchmatnúť trošku času 
pre seba a  zároveň by ste chceli, aby 
vaša ratolesť trávila tento čas plnohod-
notne, neváhajte a pridajte sa k nám. 

Na deti čaká každý deň veľa zaují-
mavých aktivít. Ráno začíname spo-
ločnou hrou, čím učíme deti vytvárať 
si sociálne väzby. Nasleduje ranná roz-
cvička plná piesní a zábavného tanca. 
Naša „výučba“ sa uskutočňuje aktív-
nym zapájaním detí do edukačného 
procesu. Ak sa deti učia rozoznávať far-
by, tak s farbami priamo pracujú (prs-
tové farby), ak sa učia poznávať ovocie, 

tak ovocie priamo vidia a ochutnávajú. 
Uplatňujeme aj prvky pedagogiky Ma-
rie Montessori. Deti si pomocou Mon-
tessori aktivít rozvíjajú zmysly, reč, vní-
manie a motoriku.

Neoddeliteľnou súčasťou doobedia 
je pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý 
je spojený s poznávaním nášho okolia. 

Pri zaplatení februárového školného pre 
A variant poskytujeme pre nových škôl-
karov zľavu 20 eur na marcové školné.  

Ak by ste boli zvedaví, ako to u nás 
chodí, neváhajte nás kontaktovať tele-
fonicky: 0948 20 67 81 alebo e-mailom: 
jazycnice@jazycnice.sk a  dohodnite si 
návštevu. PR
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Umelkyňa Libuša Čtveráková  
oslávila jubileum

11. januára sme si pripomenuli  
1. výročie úmrtia 

Mateja Laziciusa z Malaciek. 
Spomína manželka, deti, vnúčatá 

a ostatná rodina. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Len kytičku kvetov a horiacu sviečku 
na hrob môžeme Vám dať a vo svo-

jom srdci Vás navždy zachovať.
15. januára sme si pripomenuli 
20. výročie úmrtia našej drahej 

starenky 
Márie Júzovej z Malaciek. 

S úctou a láskou spomína a za ti-
chú modlitbu ďakuje celá rodina.

More lásky si so sebou vzal, hory  
bolesti zanechal, prázdno je tam,  

kde znel Tvoj hlas, spomienka  
na Teba zostáva v nás.

21. januára si pripomíname 
10. výročie úmrtia nášho syna, 

brata, manžela, otca, deda 
Miroslava Binčíka z Malaciek. 
S láskou spomína celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku.

16. januára sme si pripomenuli  
6. výročie úmrtia 

Cecílie Novákovej.
Spomínajú dcéra Darina s manže-
lom, vnúčatá František, Stanislav 
a Lenka, pravnuci Lucia, Adam, 
Petra, Tamarka, Richard, Edko 

a ostatná rodina.

Len okamih rozhoduje o osude  
a živote človeka.

26. januára si pripomíname  
3. výročie úmrtia našej drahej 
manželky, mamičky a babky 

Anny Dojčákovej, 
rod. Bogdalíkovej. S láskou a úctou 

spomína  mažel Rudolf a syn  
Branko s rodinou.

SPOMIENKY

80  Anna Beňková, Rudolf Dojčák, 
Mária Illyová, Emanuel Malík, 
Ružena Mrázová, Karol Šíp, 
Alexander Žaťko

85  Alžbeta Gegáňová, Františka 
Juhásová, Julian Trnka

90 Alica Demjánová
91 Mária Kopřivová
92  Anna Štanglerová, Anna 

Zmeková
93 Štefan Petrivalský
96  Emília Blažíčková, Františka 

Šimková

NOVEMBROVÍ JUBILANTINOVOROČNÉ ŽELANIA

MALACKÁ MATRIKA 
od 14. 12. 2015 do 11. 1. 2016

Helena Šrůtková, Malacky, 
*1929; Mária Bilková, Bílko-

ve Humence, *1931; Rozália Palková, 
Kuchyňa, *1931; Karol Karlubík, Mo-
čenok, *1960; Rozália Košická, Malac-
ky,*1933; Roman Minarovič, Kuchy-
ňa, *1971; Soňa Grófová, Rohožník, 
*1955; Štefan Václav, Malacky, *1942; 
Peter Škuta, Sološnica, *1963; An-
drea Partlová, Gajary, *1969; Františ-
ka Šimková, Malacky, *1920; Vladimír 
Blažek, Malacky, *1959; Anna Planko-
vá, Sekule, *1946; Štefánia Bilková, 
Bílkove Humence, *1923; Vladimír 
Tóth, Malacky, *1954; Ladislav Né-
meth, Kuchyňa,*1928

28. decembra oslávila okrúhle narodeniny jedna z významných osobností 
z Malaciek, keramikárka Libuša Čtveráková.

Umelkyňa sa narodila v roku 1945 
v Malackách v rodine krajčíra. Jej ďal-
šie smerovanie bezpochyby ovplyv-
nila „umelecko-remeselná časť” mes-
ta (Domky a okolie), v ktorej vyrastala. 
Prejavil sa u nej výtvarný talent a jej 
kroky postupne viedli na bratislavskú 
Strednú školu umeleckého priemyslu, 
ktorú absolvovala ako 20-ročná.

Viac ako dve desaťročia pôsobila  
v ZUŠ v Malackách. Popritom sa veno-
vala vlastnej tvorbe. Najskôr na Záho-
ráckej ulici a neskôr v juhozápadnej 
bašte Čierneho kláštora, kde tvorí už 
niekoľko desaťročí. Táto bašta sa stala 
spolu s priľahlým domčekom jedným  
z neoficiálnych centier malackej kultú-
ry – nielen v oblasti výtvarného umenia.

Vystavovať začala v roku 1971, na-
sledovali desiatky výstav na Slovensku 
aj v zahraničí (Rakúsko, Švajčiarsko, Ne-

mecko, Španielsko, Bulharsko, Rusko, 
Litva, Lotyšsko). Jej diela sa dostali aj 
do Slovenskej národnej galérie. V Ma-
lackách v posledných rokoch vystavu-
je v rámci pravidelných predvianoč-
ných výstav Art Clubu 2002. Naposledy 
predstavila betlehem, ktorému dala 
názov  Šak víte (pozri foto).

„Doterajšia práca Libuše Čtverákovej 
predstavuje mnohoročné defilé súzvuku 
duše, rúk a umu, vyčerpávajúco pretave-
né do prastarej, tisícročnej hlinenej ma-
térie. S príznačnou dávkou skromnosti 
a pokory vytvorila svojbytný, nezameni-
teľný prejav, ktorý sa radí k významným 
hodnotám slovenskej keramickej tvor-
by,” napísala o nej pred časom Božena 
Juríčková. (Libuša Čtveráková. Katalóg  
k výstave, 1999)

V roku 1998 o L. Čtverákovej pri-
pravila Jarmila Mančušková dokumen-

tárny film Libuša Čtveráková a jej roz-
právkový svet. Na stránke ČSFD.cz pri 
ňom nechal užívateľ Flego komentár: 
„V jednej zo štyroch bášt okolo Čierne-
ho kláštora v centre Malaciek sa skrý-
va ateliér umelkyne Libuše Čtverákovej. 
Jej keramická tvorba je všeobecne zná-
ma, často pracuje emotívne, a preto je jej 
práca ľudská a zrozumiteľná. Dokument  
v jej spomienkach rozpráva o detstve, prí-
rode, životných postojoch, umení a slo-
bodnej duši ako základe vlastnej tvorby. 
Ako Malačan som pochopiteľne neodo-
lal možnosti navštíviť aj osobne význam-
nú umelkyňu a pokochať sa čarovnými 
reliéfmi či postavičkami, ktoré vytvori-
li jej ruky. Osobné stretnutie či poznanie 
tvorby je viac ako dokument, preto od-
porúčam spoznať naživo jej rozprávko-
vý svet.”

Reliéf Pri kávičke, ktorý sa nachádza 
v Nitrianskej galérii, opísala Marta Huč-
ková takto: „V tomto artefakte, tak ako  
u všetkých diel autorky, vnímame ne-
predstierateľný hlboký vzťah k človeku, 

preniknutý hlbokým optimizmom, kto-
rý sa stal rozhodujúcim činiteľom formo-
vania jej tvorivého profilu.  Kompozícia 
je spojením vtipného nadhľadu s filozo-
fickým zameraním na ľudskú bytosť vo 
vzácnom harmonickom súlade myšlien-
kového a tvarového prístupu.”

V roku 2008 dostala Libuša Čtve-
ráková cenu primátora Malaciek Zlaté 
Pálfiho srdce 2008 za celoživotné dielo 
v oblasti umeleckej tvorby. Mimocho-
dom, práve ona je autorkou keramic-
kého srdca, ktoré dostali všetci ocenení 
v období 2002 - 2012.

V tomto článku nechceme spraco-
vať životopis pani Čtverákovej, ani sa 
nepokúšame popísať jej dielo. Je to len 
náčrt… Chceme jej vyjadriť uznanie  
a vďaku za tvorbu a prístup k životu  
a k ľuďom. Je žijúcou legendou Mala-
ciek a veríme, že sa čoskoro dočká pri-
meranej pozornosti a ocenenia.

Text: M. Macejka,  
písané pre Malacké pohľady,  

foto: M. Macejka, Ľ. Pilzová

INZERCIA
• Kúpim stavebný pozemok alebo sta-
rý dom v Malackách. T. č. 0908 10 96 02

Nedávno predstavila pani Čtveráková svoje dielo betlehem, ktorému dala 
názov Šak víte.

Libuša Čtveráková v deň 
svojich 70. narodenín. 
Zablahoželať jej prišiel 
aj primátor mesta 
Juraj Říha.

Šťastie, lásku, spokojnosť, 
pevného zdravia stále dosť, 
starostí málo, radostí veľa 

a všetkého, čo si srdce želá... 
praje všetkým občanom Malaciek 

v roku 2016 
OZ ZLATÝ VEK.

Základná škola Dr. Jozefa Dérera  
v Malackách praje všetkým pra-

covníkom a žiakom všetko 
najlepšie v roku 2016.

Komisia pre vzdelávanie, mládež  
a šport pri Mestskom zastupiteľ-

stve v Malackách ďakuje všetkým 
športovcom za reprezentáciu náš-

ho mesta v roku 2015 a želá im 
veľa športových úspechov v roku 

2016.

Klub filatelistov ZSF 52 –  Malacky 
želá svojim členom pevné zdra-
vie, rodinnú i pracovnú pohodu  
a veľa zberateľských úspechov  

v roku 2016.

Základná škola na Štúrovej ulici 
v Malackách želá svojim zamest-
nancom, žiakom a ich rodičom 

úspešný nový rok.

Skauti vinšujú nový rok 2016
Každým rokom s láskou šírime Bet-

lehemské svetlo symbolizujúce pokoj, 
lásku, radosť, vieru v dobro. Pomáha-
me druhým, každého prijímame me-
dzi nás takého, aký je. Učíme sa byť 
trpezliví, silní, vytrvalí, budujeme si 
priateľstvá, napredujeme.
Želáme vám šťastný nový rok naplne-
ný  láskou a radosťou!

Skauti zo 69. Zboru gen. M. R. Štefánika 
Malacky

Foto: N. Jánošová



Ľadovú plochu v Malackách otvorili 21. decembra na Legionárskej ulici v Malackách (oproti sídlu Okresného riadi-
teľstva hasičského zboru v Malackách). Navštíviť ju môžete každý deň v čase od 14.00 h do 18.00 h. 

V našom hlavnom meste už piate 
desaťročie pôsobí Spolok Záho-
rákov v Bratislave, ktorý v tomto 
období pripravuje svoj už 47. bál 
Záhorákov. Uskutoční sa v sobo-
tu 6. februára v  hoteli Bonbón 
v bratislavskej Petržalke.

Obrovský úspech dosiahla trojica dievčat z Malaciek v šachu základných 
škôl už v krajskom kole v Bratislave, ktoré sa konalo ešte v novembri. Zú-
častnili sa na ňom až štyri šachistky z Malaciek, lenže postúpiť mohli len tri. 
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Zberateľské burzy v roku 2016

Pred 47. bálom Záhorákov v Bratislave

Už to, že je to 47. bál, svedčí o dl-
horočnej práci spolku, ktorého hlav-
ným poslaním je pripomínať Bra-
tislavčanom, ktorí majú korene na 
Záhorí, svoju domovinu, upevňovať 
vedomie príslušnosti a  lásky k svoj-
mu regiónu, nadchýnať sa duchom 
Záhoria. Je to záslužné spoločenské 
poslanie, veď oddanosť k svojmu ro-
disku je prvým krokom k oddanosti 
a láske k svojmu národu, k národné-
mu povedomiu a vlastenectvu. Toto 
poslanie napĺňame každoročne naj-
mä na tradičnom bále Záhorákov. 
Pravda, na bále sa zúčastňujú nielen 
Bratislavčania-Záhoráci, ale aj oby-
vatelia blízkych miest a  obcí Záho-
ria a  aj Bratislavčania pochádzajúci 
z  iných kútov Slovenska, ktorí si bál 
obľúbili.

Žiaľ, Park kultúry a  oddychu 
v Bratislave, v ktorom sme bály usku-
točňovali s  istou pompou a na kto-
rých sa zúčastňovalo okolo tisícky 
návštevníkov, už dlhší čas nefungu-
je a  idú ho búrať. Preto sme muse-
li pre náš ples hľadať nové miesto. 
V posledných rokoch ho pripravuje-
me v hoteli Bonbón v Petržalke, kto-

rý má väčšiu kongresovú halu a kde 
bály boli takisto úspešné, ale už 
s oveľa menšou návštevnosťou.

A  aký bude tohtoročný, 47. bál? 
Dobrá muzika je základom úspeš-
ného bálu. A  tú máme. Je to kape-
la Zajačkovci z  neďalekého Plavec-
kého Štvrtka, ktorá sa preslávila vo 
veľmi obľúbenej televíznej relá-
cii Repete. Hosťom bude popredný 
spevák a  herec bratislavskej Novej 
scény Ján Slezák, Záhorák zo Seni-
ce. Na bále tradične dávame priestor 
aj umeleckým súborom zo Záhoria, 
najmä folklórnym, ktoré predstavujú 
výraznú črtu, ráz i  tradície regiónu. 
Tento rok sa Bratislavčanom pred-

staví folklórny súbor Leváranek. Sa-
mozrejmosťou bude i tombola s bo-
hatými cenami, ktoré venujú rôzne 
organizácie a  osobnosti zo Záhoria 
a Bratislavy. Na bále každoročne me-
nujeme na ďalšie obdobie richtára 
Spolku Záhorákov. 

Srdečne pozývame aj obyvate-
ľov Malaciek a okolia. Že sa na bále 
dobre zabavíte, to vám garantu-
jeme. Pozýva vás čestná richtárka 
Spolku Záhorákov, národná umel-
kyňa Mária Kráľovičová, a  richtár 
Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., pred-
nosta rehabilitačnej kliniky Ne-
mocnice L. Dérera na Kramároch.

 Text: F. Karas, foto: archív

Klub filatelistov ZSF  52 – 32, Mest-
ské centrum kultúry, Centrum voľné-
ho času, Základná škola Dr. J. Dérera 
v Malackách všetkých pozývajú na 
zberateľské  burzy v roku 2016. Ide o 
stretnutia zberateľov všetkých zbe-
rateľských odborov (známky, mince, 
bankovky, pohľadnice, telefónne kar-
ty, kalendáriky, pivné suveníry, sta-
rožitnosti, figúrky z  kinder vajíčok, 

hokejové kartičky, odznaky a  pod.). 
Burzy sa uskutočnia 2. apríla, 10. 
septembra, 17. decembra vždy od 
8.00 do 12.00 h v ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky 
(parkovisko v  priestore školského 
dvora). Letná burza sa uskutoční 
11. júna v  kultúrnom dome v Zo-
hore.

 Text: A. Pašteka, foto: archív

Prevádzkové hodiny ľadovej plochy

Tri dievčatá z Malaciek  
na majstrovstvách  
Slovenska v šachu

Prevádzkové hodiny pre školy, skupiny (len v zimných mesiacoch):

Cenník:

Objednávky na celú plochu:

Po - Ne:    8.00 - 13.00 h  na objednávku (školy, skupiny)
18.00 - 19.00 h  technická prestávka
19.00 - 23.30 h na objednávku (skupiny)

Deti do 110 cm výšky
Deti od 111 cm do 160 cm
Študenti
Dospelí

Po - Pia 8.00 - 13.00 h
 
So - Ne   8.00 - 13.00 h
Po - Ne  19.00 - 23.30 h

10 €/1 h - školy
25 €/1 h - iní
45 €/1 h - iní záujemcovia (skupiny)
45 €/1 h - iní záujemcovia (skupiny) Text -adhoc-, foto: -otano-

Výzva pre športové kluby 
a organizácie pôsobiace v športe

Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mes-
ta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 3/2015 (ďalej len VZN) vyzýva záujemcov o do-
táciu na činnosť športových klubov a organizácií v športe, aby do 31. januára 
2016 podali žiadosť o dotáciu na adresu:

Mesto Malacky
Radlinského  2751/1

901 01 Malacky

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadate-
lia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť prílohy 
v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vy-
zve na doplnenie do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu 
na činnosť športových klubov a organizácií v športe na rok 2016 je vyplnený 
formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizá-
cie pôsobiacej v športe.

Tlačivá žiadosti a povinnej prílohy sú k dispozícii na www.malacky.sk v čas-
ti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty.  

Všetky si počínali veľmi dobre 
a z  21 zúčastnených dievčat všet-
ky skončili do šiesteho miesta a  tri 
z  nich, Silvia Fajtáková (ZŠ Štúro-
va, Malacky), Adriana Vozárová (ZŠ 
Dérera Malacky) a  Adela Sobeková 
(Spojená škola sv. Františka Assiské-
ho Malacky) dokonca obsadili me-
dailové pozície a všetky tri postúpili 
na majstrovstvá Slovenska. Tie sa ko-
nali v decembri v Humennom.

Na majstrovstvách sa však už 
stretla veľmi silná konkurencia. I keď 
sa dievčatá veľmi snažili, na výraz-
nejší úspech to nestačilo. Avšak, už 
len to, že v  jednom ročníku sa na 

majstrovstvách Slovenska zúčastnili 
hneď tri Malačianky, je veľkým úspe-
chom pre dievčatá a  aj pre ich tré-
nera Tomáša Chabadu. Úspešne tak 
reprezentovali svoje školy, Centrum 
voľného času i mesto Malacky.

Najlepšie z  dievčat si počína-
la Adriana Vozárová, ktorá skonči-
la na 18. mieste za 3 získané body. 
Na 22. mieste skončila Silvia Fajtáko-
vá, ktorá tiež získala 3 body, a na 23. 
mieste Adela Sobeková s 2,5 bodmi. 
K tomuto peknému úspechu im gra-
tulujeme a  držíme palce, aby sa im 
v budúcnosti darilo ešte viac. 

P. Ondruš

zdarma (vstup len v sprievode dospelej osoby)
0,50 €/1 vstup
0,70 €/1 vstup
1,00 €/1 vstup
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