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ÚVODNÍK

Čas na 
stretnutia 
 Opäť je tu jeseň, čas padajú-
cich listov a  sychravých rán. Čas 
pečených gaštanov i voňavého 
horúceho čaju. Dni sa skracujú 
a,  keďže sa skôr stmieva, mno-
hým sa zdá, ako keby tá predl-
žujúca sa tma ukrajovala z času, 
ktorý máme na seba, našich 
blízkych či priateľov. Našťastie 
je to iba dojem. Deň má stále 24 
hodín, a  tak nemáme o  nič me-
nej času ani na stretnutia. Naše 
mesto takéto príležitosti ponúka: 
v  súčasnom období sa môžeme 
stretnúť na divadelnom festivale 
Zejdeme sa na hambálku, o  pár 
dní na pivnom festivale Záhorác-
ky Októberfest či počas povzbu-
dzovania bežcov – účastníkov 
Malackej desiatky. Rovnako tak 
na ligovom futbale alebo extra-
ligovej hádzanej. Množstvo ďal-
ších možností na stretnutia s mi-
lými ľuďmi je v  tomto období aj 
v okolitých mestách, mestečkách 
a obciach – jarmoky, vinobrania, 
hody. 
 Pred pár dňami ma facebook 
upozornil, že máme 100 dní do 
Vianoc. Čože? Najskôr to vo mne 
„hrklo“, ale potom som nad tým 
číslom začala rozmýšľať a uvedo-
mila som si: sto dní - to sú pred-
sa ešte tri mesiace, teda stokrát 
24 hodín a  množstvo nových 
príležitostí na stretnutia. Veď 
do Vianoc nás v  Malackách ešte 
čaká Mesiac úcty k  starším, me-
dzinárodná konferencia o  Mac-
kovi, župné voľby či veľké poduja-
tie Adventné Malacky. A  naprík-
lad aj 7 vydaní Malackého hlasu 
vrátane tohto, ktoré práve čítate. 
 Milí čitatelia, želám vám prí-
jemnú farebnú jeseň, plnú milých 
stretnutí. Tma prichádza každým 
dňom o  niečo skôr, ale našťastie 
z  času, ktorý máme k  dispozícii, 
nám neukrajuje. Kedy je teda ten 
správny čas na stretnutia? Vždy. 

Ľ. Pilzová 

Kandidáti na voľby 
do VÚC sú už známi

 V sobotu 4. novembra budeme 
voliť do orgánov vyšších územných 
celkov. O post predsedu VÚC (župa-

na) sa v Bratislavskom kraji uchá-
dza 18 kandidátov.  Voľby sú jed-
nokolové, čo znamená, že kandidát, 
ktorý získa najviac hlasov, vyhráva 
a stáva sa predsedom samosprávne-
ho kraja. Na poslancov do zastupi-
teľstva VÚC (župného parlamentu) 
kandiduje za náš volebný obvod 
15 kandidátov, pričom do zastupi-
teľstva sa dostanú dvaja. Zoznamy 
kandidátov na predsedu BSK a  na 
poslancov zastupiteľstva BSK za Ma-
lacky prinášame na strane 4.

-red-

Malacky sa zaradili medzi mestá s vlastnou hromadnou dopravou
Náročný projekt mestskej hromadnej dopravy v Malackách sa úspešne zavŕšil v pondelok 18. septembra. Po dvoch rokoch mravčej práce plnej 
rokovaní, príprav, trasovaní až po modernizáciu zastávok začali v meste premávať autobusy, ktoré uľahčia život Malačanom i ďalším, ktorí z aké-
hokoľvek dôvodu prídu do nášho mesta. Prvý týždeň bola pre všetkých cestujúcich MHD úplne zadarmo. 

 Spustenie MHD sprevádzala svia-
točná atmosféra. Žiaci ZUŠ vo svojom 
vystúpení na tému multimodálnej 
dopravy poukázali na úskalia, ktoré 
so sebou prináša narastajúci počet áut 
v premávke. Túto skutočnosť podčiar-
kli zástupcovia vedenia radnice, keď 
primátor Juraj Říha a viceprimátor 
Milan Ondrovič privítali malackú MHD 
v sedle tandemového bicykla. Zároveň 
tak naplnili hlavnú myšlienku Európ-
skeho týždňa mobility, ktorou je pod-
pora alternatívnej prepravy po meste.

Systém sa bude dolaďovať
 „Možno niektorí Malačania vnímali 

skutočnosti tak, že zaviesť mestskú hro-
madnú dopravu nemôže byť problém, 
ale nebol to jednoduchý projekt. Chvá-
lyhodným bolo už len dať na papier 
samotnú myšlienku. V mestách veľkosti 
Malaciek nie je zvykom, aby podporova-
li zavádzanie MHD, no my sme to pova-
žovali za dôležité. Kľúčovým prvkom pri 
rozhodovaní o termíne jej oficiálneho 
spustenia bol aj Európsky týždeň mobi-
lity. Myslím si, že príspevok nášho mesta 
je viac ako dôstojný,“ vyzdvihol v prího-
vore primátor J. Říha. 
 Zdôraznil, že poďakovanie za 
realizáciu projektu patrí predo-
všetkým viceprimátorovi Milanovi 

Ondrovičovi a kolegom z Útvaru 
strategického rozvoja, ktorí praco-
vali veľmi intenzívne na čo najskor-
šom uvedení MHD do života. Ďalšie 
poďakovanie primátora smerovalo 
k najväčšiemu partnerovi v projekte 
a jeho najvyššiemu zástupcovi, gene-
rálnemu riaditeľovi spoločnosti Slo-
vak Lines Petrovi Sádovskému.  „Ma-
lacky rozhodne neboli jednoduchým 
partnerom do debaty, pretože v záuj-
me občanov sme do poslednej chvíle 
vylepšovali všetky možnosti. Prioritou 
bolo dostať ráno deti z okrajových 
častí mesta do škôl a pracujúcich do 
zamestnaní alebo na železnicu, odkiaľ 

pokračujú v ceste za prácou, najčas-
tejšie v hlavnom meste. Ďalekosiahle 
riešenia prihliadali aj na seniorov či 
zdravotne postihnutých občanov, kto-
rí sa vďaka MHD bezpečne dostanú 
doslova z jedného konca Malaciek na 
druhý,“ povedal primátor.
 Prípadné nedostatky systému 
bude radnica postupom času do-
laďovať.  „Naším cieľom je, aby boli 
spokojní všetci Malačania. Popri pod-
pore cyklotrás spúšťame aj tento veľký 
projekt a ja verím, že čas 
ukáže správnosť nasto-
lenej cesty,“  podotkol 
J. Říha. Po
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MALACKY, kino 15.10.2016  o 10.00

Macek nadálej opredení záhadama! Jak to vidzí 
súdní patológ? Ziscí sa konečňe ňeco? Podarí
sa otevrítú konferenciu aj zavrít?
Zlatí hrebík: krest obnoveného vidáňá
Záhoráckého slovňíka! VST

UP

VO
LNÍ

2.

14.10.2017

MEDZINÁRODNÍ 
KONFERENCIA O MACKOVI
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Mesto je proti novému 
návrhu siete urgentov
 Mesto Malacky nesúhlasí s mo-
delom novej siete urgentov v  ne-
mocniciach, ktorý predložilo mi-
nisterstvo zdravotníctva. Novela 
zákona o  zdravotnej starostlivosti 
navrhuje, aby sa v  priebehu 3 ro-
kov vybudovala na Slovensku sieť 
44 urgentov, hradených z  verej-
ných zdrojov. Mali by vzniknúť vo 
všetkých krajských mestách a  vo 
väčšine okresných miest, avšak 
Malacky medzi nimi nie sú. V Bra-
tislavskom samosprávnom kraji 
má byť podľa návrhu ministerstva 
urgent iba v Bratislave. „Považuje-
me to za asymetrický, nespravodlivý 
a nevyvážený model. Netreba zabú-
dať, že Malacky sú spádovým cen-
trom pre oblasť so 60 tisíc dospelými 
obyvateľmi a  takýto typ zdravotnej 
starostlivosti je tu veľmi potrebný,“ 

hodnotí návrh ministerstva primá-
tor Malaciek Juraj Říha. Rovnaký 
názor zastáva aj akciová spoloč-
nosť Nemocničná, ktorá v  Malac-
kách prevádzkuje nemocnicu. 
 Primátor pripomína prelom 
rokov 2015-2016, keď v meste pre-
stala fungovať dovtedajšia poho-
tovosť: „Máme nepríjemnú skúse-
nosť z tohto obdobia, že nemocnica 
na Kramároch doslova kolabovala, 
pretože tam chodili aj ľudia z celého 
dolného Záhoria.“ V  navrhovanej 
novej sieti urgentov však nie je 
ani nemocnica na Kramároch, čo 
by pre Malačanov a  ďalších oby-
vateľov regiónu znamenalo, že 
budú musieť chodiť do Ružinova, 
prípadne Petržalky. „Ide o  vzdiale-
nosti 46, respektíve 44 kilometrov, 
z toho polovicu tvoria komunikácie 

v meste Bratislava, čo predlžuje ča-
sovú dostupnosť urgentnej lekárskej 
starostlivosti,“ komentuje návrh 
Nemocničná, a. s.
  Urgentný príjem má tvoriť sa-
mostatná ambulancia s  lekárom, 
triediacim pracovníkom a ďalším 
zdravotníckym personálom na 
nepretržitú prevádzku (24 hodín, 
7 dní v týždni). Podľa vedenia Ne-
mocničnej, a. s., urgent v  Malac-
kách v  súčasnosti spĺňa predpo-
klady na takýto typ urgentných 
príjmov. Okrem toho pripomína, 
že nezaradenie Malaciek medzi 
poskytovateľov urgentu môže 
pri častých haváriách na D2 spô-
sobiť nedostupnosť zdravotnej 
starostlivosti. 

Ľ. Pilzová 

Školské dvory opäť otvorené
Priaznivci zdravého pohybu majú opäť k dispozícii školské dvory. Po novom sa otvára Dérerka a svoj areál 
po rekonštrukcii budovy znovu sprístupnila aj Základná škola na Záhoráckej ulici, čo znamená, že dvory 
sú otvorené na troch školách: ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. J. Dérera. 

Otvorené školské dvory 
• pracovné dni 17.00 – 20.00
• prázdniny, víkendy, sviatky 9.00 
– 20.00 
V prípade skoršieho západu slnka 
správca uzavrie školský areál skôr.

 Vstup na školské dvory je bez-
platný, avšak športujúca verejnosť 
je povinná dodržiavať prevádzkové 
poriadky, predovšetkým:
• dodržiavať prevádzkové hodiny 
areálu, 
• vstupovať na jednotlivé ihrisko len 
v čistej športovej obuvi, ktorá je pria-
mo určená na daný povrch, 
• na atletickú dráhu sa zakazuje 
vstup s bicyklami, kolieskovými kor-

čuľami a predmetmi, ktoré by mohli 
tartanovú dráhu poškodiť, 
• je prísny zákaz úmyselne poškodzo-
vať ihriská v školskom areáli. Užívateľ 
je povinný bezodkladne nahlásiť prí-
padné škody správcovi, 
• v prípade zavineného poškodenia 
vybavenia ihriska alebo akéhokoľ-
vek iného majetku v školskom areáli 
vyhotoví správca písomný záznam 
o vzniknutej škode. Užívateľ je po-

vinný uhradiť náklady na opravu 
v plnej výške, 
• neznečisťovať ihriská a okolie ihrísk, 
• používať smetné nádoby, 
• dodržiavať pravidlá BOZP, 
• zákaz užívať alkohol a iné drogy ako 
i prísny zákaz fajčenia, 

• na jednotlivých ihriskách je zakáza-
né požívať potraviny, vstupovať do 
priestorov ihriska so psom, sklenými 
fľašami a pohármi, cigaretami a ot-
voreným ohňom, po požití alkoho-
lických nápojov a psychotronických 
látok, 
• dodržiavať ďalšie pokyny správcu 
ihriska, 
• používanie ihriska je na vlastné 
nebezpečenstvo. Škola neručí za prí-
padné úrazy spôsobené na ihrisku 
a v jeho okolí. 
 Neoprávnený vstup do areálu 
alebo iný priestupok bude posu-
dzovať mestská polícia.

-lp-/-otano-

Na Ceste mládeže už 
nestraší jama po plynároch

Rozkopaná časť križovatky Cesty mládeže s Hviezdoslavovou ulicou 
je už minulosťou. Diera po plynároch, ktorá komplikovala prejazd 
týmto úsekom, je po oprave plynárenského potrubia dočasne zaas-
faltovaná. 

 Rozkopávka na novozrekon-
štruovanej Ceste mládeže v križo-
vatke s Hviezdoslavovou sa objavi-
la koncom júna. Vedenie mesta do-
stalo informáciu, že cestu rozkopa-
li plynári, konkrétne firma Mimago, 
poverená spoločnosťou SPP-distri-
búcia, údajne pre únik plynu. Keď-
že mesto o  tom vopred nevedelo, 
dôrazne trvalo na finálnej úprave 
a oprave súvislou vrstvou asfaltu. 
Súbežne s  tým iniciovalo rokova-
nia o možnosti mimosúdnej doho-
dy, keďže v opačnom prípade by 
žalovalo dodávateľskú spoločnosť 
Mimago za rozkopávku bez vedo-
mia mesta.
 Zásadný posun nastal po osob-
nom rokovaní primátora mesta s ge-

nerálnym riaditeľom SPP-distribúcia. 
Jeho výsledkom je dohoda o novom 
vyasfaltovaní celej križovatky Cesty 
mládeže s Hviezdoslavovou ulicou. 
Ešte predtým plynári v  tejto časti 
kompletne opravia plynové potru-
bia. Primátor a  generálny riaditeľ 
SPP-distribúcia sa zároveň dohodli, 
že na začiatku Cesty mládeže (pri po-
hostinstve Helták) postavia plynári 
novú regulačnú stanicu. Vďaka tomu 
sa bude môcť odstaviť staré plynové 
potrubie a predíde sa tak ďalším roz-
kopávkam v  ceste. SPP-distribúcia 
preto pozastavila svoje ďalšie plány 
na rozkopanie Cesty mládeže v úse-
ku Záhorácka - Hviezdoslavova.

-red-

Malacké gymnázium 
oslavovalo
 Gymnázium v Malackách oslávilo 
90. výročie svojho založenia. Vzniklo 
v roku 1927 ako Súkromné gymnázi-
um rádu sv. Františka s právom verej-
nosti v Malackách so sídlom v klášto-
re. V  roku 1945 ho zoštátnili. Škola 
až do roku 1964 sídlila v priestoroch 
kláštora, potom sa presťahovala do 
súčasnej budovy na Ulici 1. mája. 
Gymnázium bolo dlhé roky jedinou 
strednou školou v Malackách, preto 
prevažná väčšina pedagógov, leká-
rov, právnikov, ekonómov, inžinierov 
či primátorov z  celého regiónu sú 
absolventmi práve tejto školy. 

 Na jubilejnom stretnutí k  90. 
narodeninám školy sa zišli bývalí 
i súčasní učitelia a absolventi. Medzi 
najvzácnejších hostí patrili páni Karol 
Kormoš (jeden z prvých maturantov, 
tento rok sa dožíva 100 rokov) a Ivan 
Budinský (maturoval v roku 1944). 
Prezreli si budovu školy, zaspomínali 
a vypočuli si školskú kapelu pod ve-
dením pedagóga Martina Čižmára. 
K príjemnej nálade prispelo i spevác-
ke vystúpenie súčasných študentiek.
Vrcholom osláv malackého gymná-
zia bol slávnostný ples. 

-red-
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Malacky sa zaradili medzi mestá 
s vlastnou hromadnou dopravou
Dokončenie zo str. 1

Množstvo konštruktívnych stretnutí 
V nadväznosti na jeho slová vyzdvi-
hol počin malackej samosprávy aj 
P. Sádovský: „Z Malaciek by si mali vziať 
ponaučenie aj ďalšie mestá. Ponuku 
MHD treba rozširovať a, ako vidno, 
stačí byť aktívny a pozitívny a mestská 
doprava sa oproti individuálnej môže 
posunúť ďalej. Kam by sme prišli, keby 
sme všetci jazdili autami?“  Generálny 
riaditeľ Slovak Lines poďakoval za ne-
spočetné množstvo hodín stretnutí, 
ktorých výsledkom je dobrý produkt. 
Cestujúcim zaželal úspešné užívanie 
nového druhu dopravy v meste. 

Jasná predstava, komu pomôcť
Na slávnostnom spustení malackej 
MHD sa zúčastnil aj bývalý primátor 
Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý má 
s  verejnou dopravou bohaté skúse-
nosti. „Možno viete, možno nie, ale 
v Bratislavskom kraji máme viac áut na 
tisíc obyvateľov, ako majú vo Viedni. Je 
to vývoj po roku 1989 - každý má pocit, 
že vlastniť auto je prejavom nejakého 
statusu. No keď potom stojíme v záp-
chach a  rozmýšľame, čo s  tým budeme 
robiť, tak niektorí navrhujú rozširovať 
cesty. Nie je to riešenie. Skúšali to v nie-
koľkých krajinách a zistili, že autá pribú-
dajú a  pribúdajú. Jediným skutočným 
riešením je podpora verejnej dopravy,“ 
zdôraznil s tým, že aj v hlavnom meste 
má zdieľaná doprava svoj efekt a  vý-
znam. „Keď som sa dopočul, že Malac-
ky uvažujú o  vnútromestskej preprave, 
pripadalo mi to ako sen. Povedal som si, 
že toto nemôže fungovať, veď nemáte 
autobusy, nemáte dopravný podnik. No 

vy ste mali výbornú myšlienku a energiu 
na to, aby ste ju uskutočnili. A dobrého 
partnera, v tomto prípade Slovak Lines, 
ktorý vám vyšiel v  ústrety s autobusmi. 
Za všetkým bola jasná predstava, komu 
chcete pomôcť – obyvateľom Malaciek, 
seniorom, pracujúcim, školákom. Našli 
ste riešenie, ktoré sa uživí v praxi, a verím, 
že prispeje k  tomu, aby ľudia uvažovali 
o verejnej doprave ako o správnom kro-
ku,“  povedal M. Ftáčnik. Vyzdvihol, že 
mesto si zároveň na seba neberie žiad-
ne majetkové bremeno, pretože bude 
svojim občanom poskytovať službu 
na základe zmluvného vzťahu: „Klobúk 
dolu všetkým, ktorí podporili skvelú myš-
lienku. Myslím si, že mesto sa stáva mes-
tom aj  tým, že má svoju vlastnú MHD. 
Malacky, nech vám tá vaša funguje.“ 
Po slávnostnom prestrihnutí pásky 
pred jedným z nových autobusov sa 
zástupcovia samosprávy a pozvaní 
hostia symbolicky previezli po meste, 
pričom si pozreli aj nové zastávky. Je 
potešujúce, že tieto moderné dopravné 
prostriedky s klimatizáciou a wifi už za-
čali slúžiť nielen Malačanom, ale aj náv-
števníkom mesta. „Teším sa, že autobusy 
privezú žiakov načas do školy a  nebudú 
sa mať na čo vyhovárať,“ skonštatovala 
s  úsmevom jedna z  prítomných učite-
liek. Ďalšia účastníčka slávnostného 
spustenia MHD vyzdvihla predovšet-
kým možnosť dostať sa autobusom do 
nemocnice. Opäť sa len potvrdili slová, 
že hromadná doprava je našou spoloč-
nou cestou do budúcnosti.

Týždeň plný pozitívnych aktivít
Myšlienku udržateľnej vnútromest-
skej prepravy Malacky podporili aj 
ďalšími aktivitami v  rámci národnej 

kampane Európsky týždeň mobility 
(ETM) 2017. Hlavnou témou všet-
kých podujatí bola Čistá, zdieľaná 
a inteligentná mobilita. 
ETM sa začal v sobotu 16. septem-
bra podujatím Parking Day. Organi-
zátori doslova premenili parkovanie 
na parky - na niekoľkých parkovacích 
miestach v meste vznikli oddychové 
zóny s trávnikom, kde sa konali zážit-
kové aktivity pre deti. V pristavenom 
infobuse spoločnosti Slovak Lines na 
Mierovom námestí sa ľudia dozve-
deli všetko o mestskej hromadnej 
doprave. V nedeľu 17. septembra 
pri synagóge odštartovala veľká cyk-
lojazda Malackami, spoluorganizá-
tormi ktorej boli Slovenský cykloklub 
Záhorák a OZ Malacky na kolo. 
Najvýznamnejšou udalosťou ETM 
2017 nepochybne zostáva pondel-
kové (18. september) slávnostné 
spustenie MHD. V tento deň Turis-
ticko-informačná kancelária záro-
veň otvorila požičovňu tandemo-
vých bicyklov. 
V utorok 19. septembra bol na 
Zámockej ulici sprevádzkovaný 
cyklistický koridor, ktorý bezpeč-
ne privedie cyklistov od slimáka do 
centra mesta. Streda 20. septem-
ber priniesla stretnutie v  kaštieli 
pod názvom  História, súčasnosť 
a budúcnosť cyklodopravy v Ma-
lackách. Účastníci voľne diskutovali 
o realizovaných i plánovaných cyklo-
opatreniach a zároveň sa dozvedeli 
zaujímavé informácie o histórii cyk-
listiky v meste. 
Vo štvrtok 21. septembra vyrás-
tol Infopoint pri Inkubátore, kde 
sa poskytovali informácie nielen 
o mestskej hromadnej doprave, ale 
aj o kultúrnych podujatiach. 
Záverečný deň ETM 2017 – piatok 
22. september – patril predovšet-
kým najmenším malackým obyvate-
ľom. Mesto oslavovalo Deň bez áut, 
a  tak na Mierovom námestí a pred 
Inkubátorom prebiehali  aktivity pre 
deti. Parkovisko sa premenilo na 
detské dopravné ihrisko, kde prí-
slušníci Mestskej polície Malacky 
hravou formou učili škôlkarov i ško-
lákov dopravnú výchovu.
Európsky týždeň mobility v  Malac-
kách spoluorganizovali MsÚ, ZUŠ, 
MCK, CVČ, MsP a Tekos. Sponzorsky 
ho podporili výrobca trávnikových 
kobercov Richter Rasen a predajca 
bicyklov KoloSport.

Chcete si požičať 
tandemový bicykel? 
 V  Turisticko-informačnej kan-
celárii  (TIK) na Záhoráckej 1919 sú 
k dispozícii na požičanie dva tande-
mové bicykle. Zapožičanie jedného 
stojí 4 €/h, 12 €/4 h, 24 €/deň a  za 
každý ďalší deň sa účtuje 20 €. Príslu-
šenstvo ako prilby, zámky či reflexné 
vesty sú zdarma.

Otváracia doba TIK-u: 
PONDELOK – PIATOK 9.00 – 17.00 
SOBOTA 9.00 – 12.00 
 Záujemcovia potrebujú občiansky 
preukaz na spísanie potvrdenia na za-
požičanie cyklistického výstroja. Za po-
žičanie sa vyberá záloha 50 €, ktorá sa 
zákazníkovi vracia po vrátení bicykla.

Cyklopruh na Zámockej ulici.

Kde sa dostanete 
k cestovným poriadkom 
 Cestovné poriadky sú k dispozícii v predajni, resp. dispečingu Slovak Li-
nes v Malackách (autobusová stanica), na mestskom úrade a na webovej 
stránke mesta www.malacky.sk. 

Mobilné detské dopravné ihrisko.

Prestupným uzlom je 
železničná stanica
Malacká hromadná doprava sa po-
maly stáva každodennou súčasťou 
života v meste.
MHD sa rodila v  nadväznosti aj na 
existujúce spoje regionálnych liniek, 
čo znamená, že po meste naďalej 
jazdia aj regionálne autobusy. Zdan-
livé prestávky v systéme MHD (naj-
mä dopoludnia) sú vykryté doteraj-
šími regionálnymi spojmi. 
Ďalším dôležitým faktom je, že všet-
ky linky MHD – A, B, C aj D – sa začí-
najú a končia na železničnej stanici. 
Ak sa teda chceme dostať z  miesta 
A na jednej trase do miesta B na inej 
trase, musíme využiť prestupový ter-
minál pri železničnej stanici.   

Najdôležitejším uzlom MHD v Malac-
kách je teda železničná stanica, kde 
sa stretávajú všetky 4 linky a  kde sa 
prestupuje z  jednej linky na druhú. 
Prosíme najmä rodičov, aby svoje deti 
upozornili na prestup na železničnej 

stanici a  vopred im vyhľadali spoje 
MHD, ktorými sa bezpečne dostanú 
do školy. Žiakom pri ranných presu-
noch do školy pomáhajú na autobu-
sovej stanici aj pracovníčky dispečin-
gu Slovak Lines, ktoré deti ochotne  
navigujú k správnemu nástupišťu. 

Uvádzame niekoľko príkladov cesto-
vania po meste:

Obyvateľ z Juhu sa potrebuje do-
stať do nemocnice. 
Nastúpi na zastávke Zberné suroviny 
(trasa A) o 6.10 h. O  6.20 h vystúpi 
na železničnej stanici, kde prestúpi 
na autobus trasy C a  zo železničnej 
stanice odchádza o 6.30 h. O  6.37 
h vystúpi na zastávke Nemocnica. 
Cesta na trase ZBERNÉ SUROVINY– 
ŽELEZNIČNÁ STANICA (prestup) – 
NEMOCNICA trvá 27 minút.

Žiak z Hurbanovej ulice sa potrebuje 
dostať do školy na Záhoráckej ulici. 
Nastúpi na zastávke Hurbanova (tra-
sa C) o 7.21 h. O 7.35 h vystúpi na že-
lezničnej stanici, kde  prestúpi na au-
tobus trasy B a zo železničnej stanice 
odchádza o  7.40 h. O  7.50 h vystúpi 
na zastávke Záhorácka ul, 3. ZŠ. Cesta 
na trase HURBANOVA – ŽELEZNIČ-
NÁ STANICA (prestup) – ZŠ ZÁHO-
RÁCKA trvá 29 minút.   

Občan z ulice Písniky sa potrebuje 
dostať na cintorín. 
Zvolí si jednu z  troch možností zastá-
vok na ulici Písniky (je medzi nimi len 
minútový rozdiel). Napríklad nastúpi 
na zastávke Písniky 2 (trasa C) o 13.19 h. 
O 13.35 h vystúpi na železničnej sta-
nici, kde prestúpi na autobus trasy 
B a  zo železničnej stanice odchádza 
o 13.45 h. O 13.49 h vystúpi na zastáv-
ke Cintorín. Cesta na trase PÍSNIKY 
2 – ŽELEZNIČNÁ STANICA (prestup) 
– STARÝ CINTORÍN trvá 29 minút. 

Stranu pripravili I. Sochorová a S. Osuský
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23. september v znamení divadla a šošovice 
Sobota 23. septembra mala v centre 
mesta patriť trom podujatiam: Ma-
lackej šošovici, Hambáljarmoku a Zá-
horáckemu Októberfestu. Napokon 
sa však konali iba dve, pretože pivný 

festival Októberfest bude o týždeň 
neskôr,  teda v sobotu 30. septembra. 
Pôvodne avizovaný program zostá-
va. Divadelníci presunuli Hambál-
jarmok kvôli počasiu do kina, a  tak 

vonku zostala iba Malacká šošovica. 
Ten, kto chcel, si však našiel cestu aj 
na Kláštorné námestie, aj do kina. 

Malacká šošovica 
Obľúbená Malacká šošovica pri-
vítala návštevníkov už po 10. raz. 
Jarmok tradičných remeselníkov 
opäť ponúkal krásne hand-made 
výrobky, prírodnú kozmetiku, do-
máci med, bylinky, ale aj vegánske 
špeciality. O  sprievodný program 
sa postarali Sara Portier a kapela 
Zverzia,  folklórny súbor Juránek, 
Branko Malina - absolútny víťaz 
Malokarpatského slávika 2017, 
pesničkárka Lýdia Novotná a Fun-
ny Fellows. 

Hambáljarmok 
Okrem hudobných a divadelných 
vystúpení (bubenícka šou, Funny Fel-
lows, Divadlo Piki) sa deti zabavili pri 
hrách a mohli sa odfotiť s divadelný-

mi rekvizitami. Návštevníci mali mož-
nosť rozprávať sa s  hercami Divadla 
na hambálku a pritom ochutnať gu-
láš, lokše, koláčiky, limonády, kávič-
ku, čaj či pivo.  A kto si náhodou – ale 

naozaj iba náhodou – nepriniesol 
dobrú náladu, určite mu ju spravila 
tradičná hambálkovská „ftipná kaša“.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Kandidáti na predsedu 
Bratislavského 
samosprávneho kraja
• počet kandidátov: 18

Rastislav Blaško
nezávislý kandidát 

Jozef Danko
nezávislý kandidát 

Juraj Droba
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Strana maďarskej komunity – Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Pavol Frešo
nezávislý kandidát  

Milan Ftáčnik
nezávislý kandidát  

Natália Hanulíková
Strana zelených Slovenska 

Ľubomír Huďo
nezávislý kandidát 

Martin Jakubec
nezávislý kandidát 

Ľubomír Kolárik 
Strana zdravotne a sociálne znevý-
hodnených občanov  

Daniel Krajcer
MOST - HÍD, SKOK – Európski liberál-
ni demokrati, Strana zelených 

Rudolf Kusý
nezávislý kandidát 

Marián Leinerovič
NOVÝ PARLAMENT 

Milan Lopašovský
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 

Ján Mrva
nezávislý kandidát  

Lukáš Parízek
Slovenská národná strana  

Jalal Suleiman
Komunistická strana Slovenska  

Andrej Trnovec
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku  

Jozef Uhler
nezávislý kandidát

Kandidáti do zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja
• obvod č. 12 
• počet kandidátov: 15
• volíme: dvoch

Oskar Dobrovodský 
SME RODINA - Boris Kollár 

Peter Hallon 
nezávislý kandidát 

Marián Haramia 
nezávislý kandidát 

Stanislav Haramia
Slovenská národná strana 

Peter Kováč 
Kotleba – Ľudová strana Naše Slo-
vensko 

Ján Kubinec 
Slovenská národná strana 

Martin Macejka
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity – Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Jozef Mračna 
MOST – HÍD, SMER – sociálna de-
mokracia, SKOK – Európski liberálni 
demokrati, Strana zelených, SDKÚ 
– DS – Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická 

strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI 

Marian Novota 
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity – Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Anton Pašteka 
MOST - HÍD, SMER - sociálna demok-
racia, SKOK - Európski liberálni de-
mokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS 
- Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana, STA-

ROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Vladimír Petráš 
SME RODINA - Boris Kollár 

Juraj Říha
nezávislý kandidát 

Peter Stanek 
nezávislý kandidát 

Vavrinec Studenič 
Kotleba – Ľudová strana Naše Slo-
vensko 

Lucia Vidanová
nezávislá kandidátka

ZOZNAM POLITICKÝCH SUBJEKTOV
 ktoré môžu na základe § 138 ods. (1) zákona č. 180/2014 Z. z. delegovať jedného člena a jedného náhradníka do 
okrskových volebných komisií vo volebnom obvode č. XII – Malacky, Studienka, vojenský obvod Záhorie, Závod

• SME RODINA - Boris Kollár

• Kotleba - Ľudová strana Naše Slo-
vensko

• Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity – Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 

konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

• MOST-HÍD, SMER – sociálna de-
mokracia, SKOK – Európski libe-
rálni demokrati, Strana zelených, 
SDKÚ – DS – Slovenská demok-
ratická a kresťanská únia – De-
mokratická strana, STAROSTOVIA 
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

• Slovenská národná strana

!!!! Strany a  koalície môžu svojich 
kandidátov delegovať do 5. ok-
tóbra 2017, 24.00 h.

Zo zdrojov 
Ministerstva vnútra SR pripravila 

redakcia Malackého hlasu.

Voľby do VÚC: 
dve zásadné 
zmeny 
1., Spomedzi kandidátov na poslancov do zastupiteľstva BSK volíme 
dvoch. Doteraz sme mali v župnom parlamente troch zástupcov. 
2., Volebná miestnosť okrsku číslo 7 sa presúva z  budovy bývalého 
mestského úradu na Radlinského na novú adresu: Základná škola 
Dr. J. Dérera, prízemie číslo dverí 60. 
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CHILL OUT s Patrikom Hermanom
 Štúdio mladých Divadla na ham-
bálku opäť pozýva na diskusnú plat-
formu Chill Out by ŠM DNH, ktorá je 
súčasťou divadelného festivalu  Zej-
deme sa na hambálku. Hosťom 
bude  Patrik Herman  - investigatív-
ny novinár, televízny moderátor, vy-
sokoškolský pedagóg a viacnásobný 

držiteľ ceny OTO. Budeme spolu dis-
kutovať o mediálnom svete, reality 
show, seriálovej kvalite i celebritách, 
ale aj o slušnosti v médiách, ich vply-
ve a zodpovednosti. 
 Stretneme sa  v  sobotu 30. sep-
tembra o  16.00 h  v  spoločenskom 
dome. Diskusiou budú sprevádzať 

Miriam Siváková a Denis Farkaš. 
 Nič sa nevyrovná skutočnému zá-
žitku, no pokiaľ si nenájdete čas na so-
botňajší chill, môžete si pozrieť živé vy-
sielanie na facebookovej stránke Štúdia 
mladých  Divadla na hambálku a part-
nera projektu - Malackých pohľadov.

ŠM DNH

Osem rokov nesplnených sľubov Pavla Freša. A čo ďalej?
Bratislavská župa nutne potrebuje zmenu na poste predsedu. Súčasný župan Pavol Frešo nielenže už dávno vyčerpal svoj potenciál, ale za osem rokov v úrade toho viac nasľuboval, ako spravil. Malý odpo-
čet činnosti, resp. nečinnosti súčasného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavla Freša: 

 
1. Obchvat Pezinka – sľubuje ho 
už 8 rokov a dodnes nie je ani napro-
jektovaný. Peniaze, ktoré boli na naň 
alokované v  IROPe, sa z  veľkej časti 
rozpustili na iné priority. Pezinok 
je tretím najzaťaženejším úsekom 
automobilmi po Prístavnom moste 
a Moste Lafranconi.
2. Cesta medzi Rohožníkom 
a Malackami – sľubuje ju už 8 rokov, 
dodnes sa nezačalo stavať a  ľudia 
v  Rohožníku neveria, že sa začne 
na budúci rok. Po tejto ceste chodia 
tisíce kamiónov z cementárne v Ro-
hožníku.
3. Sľuboval zavedenie atraktív-
nej integrovanej dopravy, ktoré 
nie je dodnes zvládnuté, lebo chýba 
nadväznosť spojov a odstránenie sú-
behu autobusov a vlakov. Pavol Fre-
šo musel vymeniť dvoch riaditeľov 
Bratislavskej integrovanej dopravy, 
ktorých sám navrhol - aj preto idú 
zmeny tak pomaly.
4. Sľúbené opravy ciest II. a  III. 
triedy, ktoré župa sľúbi obciam, sa 
v danom roku neuskutočnia a nikto 
sa ani neozve, prečo. 
5. 8 rokov sľubuje využitie 
9-hektárového župného pozemku 
v Petržalke, určeného na šport a re-
kreáciu, ale dodnes na ňom nič ne-
stojí.
6. 8 rokov sľubuje opravu syna-
gógy v Senci, ale doteraz sa nič ne-
začalo opravovať.
7. Roky sľubovaná oprava divad-

la Aréna, na ktorú dala vláda penia-
ze, sa kvôli zbabranému verejnému 
obstarávaniu zo strany župy tohto 
roku neuskutoční.
8. Sľuboval, že sa bude venovať 
župe, ale namiesto toho sa venoval 
funkcii predsedu politickej strany 
SDKÚ - DS, ktorú doviedol ku krachu.
 
Typické je to, že keď sa rozhodol 
uchádzať o  svoj tretí mandát, pri-
šiel s konceptom dopravy zadarmo. 
Ako úradujúci župan mal začať svoju 
kampaň výpočtom úspechov, ktoré 
dosiahol za 8 rokov. Zdá sa, že nemá 
veľmi čo povedať, tak iba balamutí 
ľudí. 

V  ČOM SPOČÍVA ZMENA, KTORÚ 
CHCEM PRESADIŤ JA?
Dokončil som prácu na volebnom 
programe, ktorý je jedinečný 
v  tom, že okrem cieľov, spoloč-
ných pre celý kraj, navrhuje cie-
le, ktoré sa týkajú iba Bratislavy 
a jednotlivých okresov kraja.

Spoločné ciele pre Bratislavu
a. Riešiť starostlivosť o cesty v Bra-
tislave spoločnou dohodou BSK 
a Bratislavy.
b. Podporiť rozšírenie diaľnice D4 
na 4 pruhy s územnou rezervou pre 
kolektory.
Spoločné ciele pre Malacky
a. Obchvat Malaciek riešiť využi-
tím existujúcej diaľnice a  novou 

križovatkou (Malacky – vybudo-
vanie križovatky D2 Studienka).
b. Postaviť cestu medzi Rohož-
níkom a Malackami a riešiť dopa-
dy počas výstavby.

Spoločné ciele pre Pezinok
a. Riešenie grobského obchvatu 
– trasovanie, územné rozhodnu-
tie a financovanie ako základ bu-
dúceho obchvatu Pezinka.
b. Podpora vinohradníctva a za-
chovania vinohradov + rozvoj vi-
nárskej školy v Modre.

Spoločné ciele pre Senec
a. Podpora vybudovaniu roz-
šírenia Starej seneckej cesty na 
b. 4 pruhy.
c. Zvýšenie kapacity vlakov zo 
smeru Dunajská Streda, napr. roz-
šírením o druhú koľaj.

Milan Ftáčnik, kandidát 
na župana Bratislavského kraja

Viac na: www.ftacnik.sk  

Objednávateľ:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., 
Kúpeľná 8, 811 02  Bratislava

Dodávateľ:
MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., 
Dúbravská cesta 2, 
841 05  Bratislava, 
IČO: 31374093

Jeseň v CVČ 
v znamení 
tekvíc 
KEDY: piatok 6. októbra o 16.10 h

KDE: Centrum voľného času, 
M. Rázusa 30, Malacky

 Milé deti a rodičia, Centrum voľ-
ného času vás pozýva na jesenné 
podujatie TEKVICOVÉ  STRAŠIDLÁ.
 Program: zdobenie a  vyrezáva-
nie tekvíc, súťaž v  zbere gaštanov, 
metlobal, maľované líčka.
 Ochutnať môžete z  pečených 
dobrôt a  pre smädošov pripravíme 
nápoj čarodejníc.
 Prineste si vlastnú tekvičku 
a niečo na zdobenie – listy či konári-
ky. O dobrú náladu bude postarané.
Každá tekvička postupuje do súťaže 
o NAJ tekvicu. 

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ VLAST-
NÚ TEKVICU. 

CVČ

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Centrum voľného času, M. Rázusa 30, 901 01 Malacky 

 

Vás pozýva do nového krúžku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zumba pre deti je plná zábavy, tanca a energie.  
 Deti sa môžu vyblázniť a poriadne si zatancovať.  
 Zumba je skvelá pre všetkých.  
 Deti budú odchádzať s úsmevom na perách.  

 

Prihlasovanie do krúžkov prebieha v Centre voľného času osobne, 
alebo mailom: cvcmalacky.zborovna@gmail.com   

Tel. číslo : 034 / 772 22 28.  

Ponuku všetkých krúžkov na nový školský rok, poplatky a prihlášky si 
môžete vyhľadať na našej webovej stránke:  www.cvcmalacky.sk 

 

Centrum voľného času  
 

 vás pozýva na 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 
14:30    Prezentácia,  Súťaž tvorivosti pre doma vyrobených šarkanov                
            „NAJ-ŠARKAN“ /prineste si šarkana, ktorého ste si vyrobili      
            a vyzdobili  podľa vlastnej fantázie - nemusí vedieť lietať.... výber  
            materiálu a stvárnenie šarkana je len na vás/. 
             

            Púšťanie šarkanov, prelety nad lúkou  - /môže byť i z obchodu,  
              hlavne, že vie lietať/ - súťaž  „NAJ-LETEC“.  
 

Počas podujatia budete mať možnosť zakúpiť si šarkana na mieste. 
 

16:00   Vyhodnotenie súťaží, diplomy, odmeny pre súťažiacich. 
                       
 

 
Časový harmonogram je orientačný. 
 

 
V prípade  dažďa sa podujatie nekoná. 

 
 
Mediálni partneri:                                                                    

 
 
Sponzor:                                                                   
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Nemocnica Malacky ponúka svoje ambulancie a služby re-
giónu Záhorie a takisto aj severu Trnavského kraja. Minis-
terstvo zdravotníctva SR vo svojich najnovších materiáloch 
neráta so zaradením nemocnice v Malackách do pevnej sie-
te urgentných príjmov prvého typu. Nemocnica tak nebude 
zo zdravotných poisťovní dostávať paušál, ktorým by moh-
la vykrývať stratu, ktorú vytvára fungovanie ústavnej poho-
tovostnej služby. Doteraz tak robí Bratislavský samospráv-
ny kraj, aby bola v regióne Malacky zachovaná dostupná 
neodkladná zdravotná starostlivosť. Bratislavská župa však 
trvá na tom, aby rezort zdravotníctva do pevnej siete zara-
dil aj malackú nemocnicu.
 
„Z vyhlášky je zrejmé, že pohotovosti 
budú len v Bratislave v meste, tak znie 
zatiaľ súčasný návrh. My ako župa sme 
dali zásadnú pripomienku, keďže cez 
nás každý takýto zákon prechádza, aby 
malacká nemocnica nebola trauma cen-
trom, na to nemá výbavu, ale urgent-
ným príjmom. Malacký okres je skoro 
tak veľký, ako Senecký a Pezinský do-
kopy. To znamená, že  každý pochopí, 
prečo sme navrhli, aby urgentný príjem 
bol platený zo strany poisťovne. Argumenty sú pomer-
ne vážne a jednoducho 80 až 100 tisíc ľudí, ktorí bývajú  
a žijú na Záhorí, nemôžeme vždy šikovať do Bratislavy. To 
je jednoduchá logika,“ predostrel predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Nemocnica v Malackách obsluhuje spádové územie pre 
viac ako 100 000 obyvateľov regiónu Záhorie a presah jej 
pacientov je až do Trnavského kraja. Práve preto je súčas-
ťou ponuky nemocnice aj ústavná pohotovostná služba, 
ktorá zabezpečuje non-stop služby na špecializovaných 
pracoviskách interného, gynekologického, chirurgického 
a rádiologického urgentu. Túto službu na základe zmlu-

vy spolufinancuje Bratislavský samosprávny kraj. Poslanci 
BSK k tomuto kroku pristúpili aj na základe petície z jesene 
2014, ktorú podpísalo vyše 8 200 ľudí a podporilo ich aj  
27 primátorov a starostov z regiónu.
 
Nemocnica Malacky na svojom centrálnom príjme ošetrí 
mesačne priemerne 1 100 pacientov a viac ako polovica  
z nich absolvuje aj RTG vyšetrenie. V prípade, keby bola 
táto služba zrušená, títo pacienti by museli hľadať ošetrenie 
v najbližšej nemocnici, teda na bratislavských pohotovos-
tiach. Tie by však takýto nápor nemuseli zvládnuť. Práve 
preto je najlepším riešením zachovanie Ústavnej pohoto-

vostnej služby v malackej nemoc-
nici a zaradenie urgentu do pev-
nej siete stanovenej Ministerstvom 
zdravotníctva SR.

„Tento región je špecifický aj tým, 
že sú tu priemyselné parky, ktoré 
idú 24 hodín denne. Vzhľadom aj 
na rozlohu aj na charakter, lokalitu  
Malaciek, je naozaj potrebné, aby 
tu UPS-ka bola v tomto rozsahu 
zachovaná. Ja som rád, že ako po-

slanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
sme iniciovali a rokovali, ako toto zabezpečiť finančne tak, 
ako sa dotujú určité štátne zariadenia. Môžem povedať, 
že táto UPS-ka chirurgická tu bola, žije, a chodí po svete 
veľmi veľa ľudí, ktorí by transport do Bratislavy neprežili,“ 
objasnil aj župný poslanec a zároveň chirurg v malackej ne-
mocnici Marián Haramia.
 
Bratislavský samosprávny kraj bude aj naďalej zabezpe-
čovať  zachovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre re-
gión Záhorie a zároveň bojuje za zaradenie Nemocnice 
Malacky do pevnej siete nemocníc s urgentným príjmom 
1. typu. 

„
„

BSK: PHOTOVOSŤ V MALACKÁCH 
MUSÍ OSTAŤ ZACHOVANÁ

inz_258x169.indd   1 22.9.17   9:52

Všetky riešenia nájdete na 
www.uhler2017.sk/plan

► Zavediem pravidelnú taktovú dopravu vo všetkých 
častiach kraja – pretože ľudia si zaslúžia dobré 
a pravidelné spojenie.
► Presadím nadväznosť spojov verejnej dopravy – 
pretože nič nie je horšie, ako zbytočné čakanie.
► Presadím veľkokapacitné záchytné parkoviská pred 
vstupmi do Bratislavy v cene cestovného lístka – 
pretože to má byť zodpovednosť župy.
► Podporím budovanie terminálov integrovanej osobnej 
prepravy – pretože je to jediný spôsob, ako spraviť 
verejnú dopravu atraktívnou a pohodlnou.
► Zabezpečím rekonštrukciu preťaženej cesty Malacky – 
Rohožník, pretože už ohrozuje bezpečnosť ľudí.
► Budem podporovať budovanie cyklotrás pre cestu do 
práce a rekreáciu – pretože čoraz viac ľudí cyklodopravu 
využíva každodenne a tá musí byť hlavne bezpečná.
► Presadím efektívnu údržbu a pravidelnú opravu 
ciest, pretože je rok 2017.
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Doprava zadarmo je podvod, 
ja mám lepší plán:
Z dopravy sa stala hlavná téma volieb. Som 
rád, pretože doprava je kľúčová kompetencia 
župy. Je však smutné, že súčasný župan sa 
k tomu postavil ako populista, upriamil pozor-
nosť len na cenu cestovného a vôbec nerieši 
kvalitu dopravy. Navyše jeho výpočty nesedia. 
Keby sa k trvalému pobytu prihlásilo rovno aj 
158 tisíc ľudí, ktorých dane by vykryli výpadky 
tržieb vo výške 68 mil. eur, čo je samozrejme 
nereálne, doprava by zostala na rovnako zlej 
úrovni, ako je dnes. Výpadok bude musieť župa 
a mesto zobrať zo sociálnych služieb, zo škol-
stva a z opráv ciest. Ľudia nejazdia autami pre-
to, že je doprava drahá, ale preto, že je zlá. To 
je to, čo mal župan 8 rokov riešiť a neriešil.

Doprava naozaj potrebuje riešenia, ale nie 
marketingové, tie naozajstné a odborné. 
Preto:

DOBRÝ ŽUPAN
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  Povedali si ÁNO:
Iveta Kronauerová a Ľuboš Slaný 
Mária Danihelová a Pavol Hajmacher 
Irena Lackovičová a Matúš Buchta 
Iveta Uhrincová a Radoslav Gulíšek 
Veronika Žvachová a Michal Havlín  
Lenka Kluková a Rudolf Rehák 
Radka Gábrišová a Michal Matejovič

  Vítame medzi nami:
Bianka Balážová * 14. 7.
Lenka Vajdáková * 7.  9. 
Denis Herman * 5. 9.

  Opustili nás:
Vladimír Maár, Rohožník, *1951
Agneša Špotáková, Rohožník, *1935
Vendelín Trankovič, Malacky, *1929
Eva Poláková, Malacky, *1942
Robert Macek, Mikulášov, *1963
Valéria Žilavá, Malacky, *1930
František Sloboda, Gajary, *1929
Emil Maxian, Sekule, *1960
František Brinzík, Malacky, *1958

MALACKÁ MATRIKA 
od 11. 9. do 25. 9. 2017

17. septembra uplynulo 
už 20 rokov, čo nás navždy opustila 

naša milovaná mamička 
Mária Límová, a 22. septembra 

38 rokov, čo odišiel náš drahý 
tatíček Karol Lím. 

S úctou a láskou si na svojich 
rodičov spomínajú deti a vnuci 
s rodinami. Kto ste ich poznali, 

venujte im, prosím, tichú 
spomienku. Ďakujeme.

SPOMIENKA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

POĎAKOVANIE 

Srdečne ďakujeme pani Ivete 
Kunákovej z Mestského centra 
sociálnych služieb za ústretovosť 
a poskytnutie prvej pomoci Eve 
Šípovej.

Rodina Šípová

POZVÁNKA
Keď sa na to pozrieme správne, nie sme 
takí starí,
máme len v  sebe naakumulovanej veľa 
mladosti.

Francisco Arámburo 

Združenie zdravotne postihnutých VIK-
TÓRIA v  Malackách pozýva svojich členov 
na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. Uskutoční sa v piatok 13. októb-
ra o 14.00 h v zasadačke budovy na Rad-
linského 1 (bývalý mestský úrad). 

Nové vedenie Vánku pozýva 
na Týždeň otvorených dverí

Materské centrum Vánok má od leta nové vedenie. Po odchode Lenky Straskej 
a  Martiny Horváthovej sa vedenia materského centra chopila štvorica aktívnych mamičiek.

Nové štatutárky Mária Slámová a Na-
tália Jánošová s dvomi podštatutár-
kami Evou Kackovou a  Katarínou 
Krajčí majú pred sebou smelé plány 
a jeseň bohatú na podujatia. V uply-
nulých dňoch zdolali dievčatá prvú 
vážnejšiu skúšku – burzu detského 
a  tehotenského oblečenia, ktorá sa 
vo Vánku koná už niekoľko rokov. Or-
ganizácia toho podujatia vôbec nie 
je jednoduchá. A to aj preto, že diev-
čatá sú v  prvom rade mamičkami 
spolu až siedmich detí. „Nesmierne si 
vážime pomoc nášho okolia. Manže-
lia, babičky či dedkovia sú počas burzy 
v pohotovosti. Pri organizácii nám vý-
datne pomohli aj naše členky, bývalé 
členky a aktivačné pracovníčky, za čo 

im veľmi pekne ďakujeme,“ hovoria 
štatutárky.

Týždeň otvorených dverí v  MC Vá-
nok
Ďalšou veľkou skúškou nového ve-
denia bude podujatie Týždeň otvo-
rených dverí, ktoré sa uskutočňuje 
v  materských centrách po celom 
Slovensku pri príležitosti Medziná-
rodného dňa materských centier 
(10. 10.). MC Vánok bude mať svoje 
brány otvorené v  týždni od pon-
delka 2. októbra. Mamičky sa môžu 
bezplatne zúčastniť na rôznych akti-
vitách. 
V pondelok dopoludnia porozprá-
va výživová poradkyňa Silvia Kuz-

mová, ako prispieť k zdraviu našich 
najmenších, a popoludní od 16.00 do 
18.00 h bude pre všetkých otvorená 
herňa. V utorok si vo Vánku nene-
chajte so svojimi ratolesťami ujsť 
rozprávku Divadla KAsia O slniečko-
vej víle. Streda bude patriť monte-
sorri aktivitám. O 9. hodine sa mô-
žete zúčastniť na ukážkovej hodine 
Monty a  jeho kamoši objavujú svet 
(hry na princípe montesorri pedago-
giky). O hodinu neskôr sa uskutoční 
workshop s názvom Na čo sú dobré 
montesorri kurzy. Vo štvrtok na ma-
mičky čaká prednáška psychiatrič-
ky Veroniky Marcinčákovej na tému 
NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY DETÍ DO 
3 ROKOV. Týždeň otvorených dverí 
vo Vánku vyvrcholí bohatým piat-
kovým programom. O 9. hodine sa 
bude tancovať s detičkami v šatkách 
a  nosičoch, o  desiatej sa uskutoční 
podporka dojčenia s  certifikovanou 
laktačnou poradkyňou a  popoludní 
o  16.30 h privítame krstnú mamu 
Vánku Andy Timkovú, s  ktorou si 
podebatujeme na tému AKO BYŤ 
ŠŤASTNÁ. „Na všetkých sa veľmi teší-
me a  srdečne pozývame najmä ma-
mičky a detičky, ktoré u nás ešte neboli 
a nepoznajú naše aktivity. Rady medzi 
sebou privítame aj nové členky s chu-
ťou organizovať podujatia pre deti 
a rodiny,“ odkazuje vedenie Vánku. 

Text a foto: MC Vánok

Právna poradňa: čo so spoločným majetkom
S manželom sme v rozvodovom konaní a neviem, ako mám postupovať vo veci vyporiadania nášho spoločného majetku. Komunikácia s manželom je problematická. Prosím, poraďte 
mi, aké mám možnosti a čo by bolo najlepšie?

 V  momente nadobudnutia 
právoplatnosti rozsudku o rozvo-
de manželstva vaše bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov (ďalej 
len BSM) zaniká a  môžete pristúpiť 
k  vyporiadaniu spoločného majet-
ku zo zaniknutého BSM. Existujú tri 
spôsoby vyporiadania: dohodou, 
rozhodnutím súdu alebo zo zákona 
uplynutím 3-ročnej lehoty.
Najvhodnejším riešením je bezpo-
chyby vyporiadanie BSM dohodou. 
Ak je predmetom vyporiadania aj 
nehnuteľný majetok, zákon vyža-
duje písomnú formu, pričom pre jej 
účinnosť je potrebný vklad do kata-
stra nehnuteľností. Z  dôvodu práv-
nej istoty je vhodné vždy uzatvoriť 
dohodu v písomnej forme. 
Ak z  akéhokoľvek dôvodu manželia 
nie sú schopní dospieť k  dohode, 
do úvahy prichádza vyporiadanie 
BSM súdnou cestou. Tento spôsob 

je však zdĺhavejší a  značne náklad-
nejší, preto rozhodne odporúčame 
pokúsiť sa dohodnúť mimosúdne. 
Súd pri vyporiadaní musí vychádzať 
z toho, že podiely oboch manželov 
sú rovnaké. Každý z manželov je zá-
roveň oprávnený požadovať, aby sa 
mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil 
na spoločný majetok. Zároveň je po-
vinný nahradiť, čo sa zo spoločného 
majetku vynaložilo na jeho ostatný 
majetok. Ďalej súd prihliadne predo-
všetkým na potreby maloletých detí, 
na to, ako sa každý z manželov staral 
o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o na-
dobudnutie a udržanie spoločných 
vecí. Pri určení miery pričinenia musí 
vziať zreteľ na starostlivosť o deti 
a na obstarávanie spoločnej domác-
nosti. V praxi nie je väčšinou možné, 
aby hodnota vecí rozdelených me-
dzi manželov bola u  oboch rovna-
ká. Preto súd spravidla uloží tomu 

z  manželov, ktorý nadobudol maje-
tok vo vyššej hodnote, aby druhému 
z manželov poskytol zodpovedajúcu 
finančnú náhradu.
 Ak do troch rokov od zániku 
BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu 
dohodou, alebo ak nebolo na návrh 
podaný do troch rokov od jeho záni-
ku vyporiadané rozhodnutím súdu, 
dochádza k  vyporiadaniu zo záko-
na. V tomto prípade platí, pokiaľ ide 
o hnuteľné veci, že sa manželia vy-
poriadali podľa stavu, v akom každý 
z nich veci pre potrebu svoju, svojej ro-
diny a domácnosti výlučne ako vlast-
ník užíva. O ostatných hnuteľných ve-
ciach a o nehnuteľných veciach platí, 
že sú v podielovom spoluvlastníctve 
a že podiely oboch spoluvlastníkov sú 
rovnaké. To isté platí primerane o os-
tatných majetkových právach, ktoré 
sú pre manželov spoločné.
Dôležitým faktom je, že v rámci 

vyporiadania BSM sa rovnakým 
spôsobom vyporiadavajú aj spo-
ločné dlhy. 

JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960

Máte právny problém? V  spolupráci 
s advokátom F. Kurnotom odpovieme 

na vaše otázky, poradíme v  zložitých 
situáciách. Právna poradňa je bez-
platná, diskrétnosť zaručujeme. Kon-
taktovať nás môžete aj anonymne. 
Otázky na právnika posielajte mailom
na poradna@malacky.sk, prípadne 
na poštovú adresu:
Mestský úrad
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Jednota dôchodcov Malacky a Klub 
dôchodcov Malacky pozývajú svo-
jich členov na spoločné stretnutie 

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 

Bude sa konať v utorok 10. ok-
tóbra o 14. hodine v zasadačke 
bývalého Mestského úradu na 
Radlinského ulici v Malackách.

Výbory JDS a KD

Blahoželáme 

V septembri sa dožívajú významného 
životného jubilea členovia Jednoty 
dôchodcov Malacky
Františka Hurbanová a Jozef Ivák. 
Srdečne im gratulujeme a prajeme 
veľa zdravia, spokojné a veselé dni 
plné radosti a pohody.

Výbor JDS Malacky

Upozornenie 
pre rodičov 
novonarodených detí 
 Ak chcete, aby sme oznam o naro-
dení vášho dieťatka zverejnili v  mest-
ských médiách, pri jeho prihlasovaní 
na oddelení evidencie obyvateľov 
(Mestský úrad Malacky, Bernolákova 
5188/1A, prízemie budovy) navštívte 
aj matriku. Na zverejnenie mena, priez-
viska a dátumu narodenia dieťaťa je ne-
vyhnutný písomný súhlas. V  opačnom 
prípade nemôžu byť tieto informácie 
sprístupnené verejnosti.

MsÚ  
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Hľadáme inštruktora plávania 
Miesto práce: krytá plaváreň Malina 
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce, živnosť
Termín nástupu: ihneď
Náplň práce: vedenie plaveckých kurzov pre školy 
v predpoludňajších hodinách
Ponúkaná odmena: dohodou
Požiadavky na uchádzača: 
• platný kurz inštruktora plávania, 
• kurz prvej pomoci, 
• dodržiavanie harmonogramu plaveckej výučby, 
• komunikatívnosť, 
• fyzická zdatnosť, 
• psychická odolnosť, 
• dobré plavecké schopnosti.

Uchádzači sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0907 79 33 99 
alebo osobne na adrese AD HOC Malacky, Sasinkova 2.

AD HOC, www.adhocmalacky.sk 

34. ročník behu MALACKÁ DESIATKA 
 
zaradený do seriálu GRAND PRIX ZÁHORIA a  MORAVSKO -  SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO POHÁRA  2017

Termín: sobota 30. september 2017 

Miesto: Malacky, areál futbalového 
štadióna, Zámocký park   

Prezentácia: 9.00 - 11.45 h

Kategórie (rozhoduje rok narodenia):                       
• juniorky 
• dorastenky 
• ženy 
• ženy nad 35 rokov
• ženy nad 45 rokov
• juniori 
• dorastenci
• muži do 39 rokov 
• muži nad 40 rokov
• muži nad 50 rokov
• muži nad 60 rokov
• muži nad 65 rokov
• muži nad 70 rokov

Štart: 12.00 h, atletická dráha futba-
lového štadióna.
• hlavné preteky - 10 km (3 okruhy)
• muži 70 - 6 km (2 okruhy)
• juniori, dorastenci - 3 km (1 okruh)

Trasa: atletická dráha, chodníky Zá-
mockého parku, okruhy

Povrch: prevažne jemný štrk, škvara, 

zámková dlažba (nevhodný na tretry)

Parkovanie: parkovisko oproti 
HaZZ, Legionárska ul.

Štartovné: 4 €/100 Kč (muži, ženy) 

Vyhodnotenie: 30 minút po skonče-
ní hlavných pretekov v  areáli futba-
lového štadióna.
Pre každého účastníka je zabezpeče-
né občerstvenie.

Ceny: Prví traja v  každej kategórii 
získajú pohár. Ocenenie dostane aj 
najrýchlejšia žena a najrýchlejší muž. 

Šatne: objekt futbalového štadióna 
a hádzanárskeho ihriska

Organizátori: Komisia pre vzdeláva-
nie, mládež a šport pri MsZ Malacky 
a Centrum voľného času Malacky

Spoluorganizátori: AC Malacky, 
KZPDaM SZTP, DHZ, AD HOC

Informácie:
Mária Trenčíková, 0905 40 33 54,
maria.trencikova@gmail.com
Pavol Tedla, 0905 86 00 96, 
ptedla@gmail.com

Prihlášky: maria.trencikova@gmail.com 
do 27. 9. 2017 alebo priamo v  deň 
pretekov

Protesty: Podať protest možno hlav-
nému rozhodcovi do 10 minút po 
zverejnení výsledkov (vklad 2 €).  Pri 
neopodstatnenom proteste vklad 
prepadá v prospech organizátora.

Upozornenie: Každý účastník štartu-
je na vlastné nebezpečenstvo.  Pre-
tekári sú povinní riadiť sa pokynom 
riaditeľa pretekov a  hlavného roz-
hodcu. Preteky sa riadia pravidlami 
GRAND PRIX ZÁHORIA.

Súčasťou MALACKEJ DESIATKY je 
beh MALACKÝ KILOMETER, zara-
dený do Záhoráckeho detského be-
žeckého pohára 2017.

Štart prvej detskej kategórie: 10.00 h

Povrch: škvara (možnosť použiť tretry)

Informácie a prihlášky: 
034/772 22 28, cvcmalacky@gmail.com, 
Centrum voľného času, Martina Rá-
zusa 30, 901 01 Malacky.

Organizačný výbor 
Malackej desiatky

 
 

Tenisový nábor  
 
Milí rodičia, 
tenisový klub TK Strojár Malacky organizuje každoročný nábor detí so záujmom o tenis 
ročníkov 2009 – 2012, na ktorý by sme vás radi pozvali. Ako klub máme dlhú a bohatú 
tradíciu v systematickej práci s talentovanou mládežou. V roku 2015 naše družstvo 
obsadilo 1. miesto v rámci Majstrovstiev západného Slovenska do 10 rokov a každoročne 
sú naši zverenci víťazmi niekoľkých celoslovenských i českých turnajov. 
 
Nábor sa uskutoční v sobotu 30. septembra o 10.00 hod. v areáli Zámockého parku 
(tenisové kurty). Veríme, že sa stanete súčasťou nášho úspešného klubu. 
 
Kontakty na trénerov: 
Peter Soročin           0903 867 001  

Alžbeta Bullová      0910 500 012 
 
TK Strojár 

 

 

Strojár Malacky vysoko podľahol 
Tatranu Prešov

V 4. kole hádzanárskej Extraligy pricestoval na malackú palubovku mimoriadne silný súper: niekoľkoná-
sobný majster Slovenska a účastník európskych súťaží Tatran Prešov. Obhajca minuloročného prvenstva 
prejavoval svoju kvalitu od začiatku, hádzanári Strojára Malacky majstrovi podľahli 16:47.  

 Domáci nedokázali sekundovať 
ani v úvode stretnutia, Tatran s me-
dzinárodným kádrom a  niekoľkými 
reprezentantmi už v  desiatej minú-
te viedol 8:2. Hádzanári Malaciek sa 
nevyhli chybám, hosťujúci Tatran 
rozhodol o výhre už v prvom polča-
se. Cez prestávku sa domáci pokúsili 
skonsolidovať, no kvalita i skúsenosť 
bola na strane súpera. 
 Dominancia Prešova pokračova-
la aj po prestávke. Domácim nepo-
mohli ani oddychové časy a rozdiel 
v skóre narastal. Strojár sa dokázal 
presadzovať cez najlepší hádzanár-

sky tím na Slovensku len veľmi ťaž-
ko a  útočný koncert Prešovčanov 
naberal na väčšej intenzite. Z domá-
cich sa najvýraznejšie strelecky pre-
sadili Ivan Oslej a Anur Burnazovič, 
obaja strelili po päť gólov. Naopak, 
excelovali strelci Tatrana Prešov. 
Chorvátski legionári Leon Vučko 
a  Bruno Butorac zaznamenali proti 
Malačanom dovedna 22 presných 
zásahov. Pre hádzanárov Strojára 
bol zápas s  Prešovom cennou skú-
senosťou do ďalších extraligových 
i  pohárových zápasov. Najbližšie 
ligové stretnutie odohrajú malackí 

hádzanári v  sobotu 30. septembra 
v Považskej Bystrici. 

Strojár Malacky – Tatran Prešov 
16:47 (10:27)
Zostava Strojára: Dušan Roško, Ma-
rek Kuklovský, Roman Piaček – Dušan 
Frýbert, Tomáš Baláž (1), Pavol Blízek, 
Martin Hlaváč (2), Robert Baláž (2), 
Ivan Oslej (5), David Stachovič, Anur 
Burnazovič (5), Tomáš Stachovič (1), 
Michal Ichman, Roman Valachovič, 
Marijo Grab, Andrej Dobrocký.

Text a foto: M. Binčík

Nový wellness otvorený pre verejnosť
 Nový wellness v  športovej hale 
Malina je po úspešnom kolaudač-
nom procese otvorený pre verej-
nosť. Vo wellnesse nájdete sauny 
(fínsku, parnú, infra, bylinkovú), 
vírivku, vyhrievané ležadlá, rela-

xačný bazén, masážne miestnosti či 
fitness. V  pracovných dňoch je ot-
vorené od 7.30 h, počas víkendov 
a sviatkov od 8.00 h.

-lp-/-otano-


