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ZO ŽIVOTA MESTA 
 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky 
 
Získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych, alebo 

regionálnych) býva pri projektoch zameraných na regionálny rozvoj často podmienené ich 
zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce, mikroregiónu, či kraja. Vyžaduje to aj 
zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z. z.. Podľa tohto zákona majú mať obce 
schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR). 

Tvorba vlastného rozvojového programu za účasti všetkých záujmových skupín, ktoré 
v obci pôsobia, ponúka jedinečnú príležitosť, ako sa dozvedieť, čo kto v obci pripravuje. 
Zároveň sa môže stať zásadným impulzom na začatie dialógu a spolupráce medzi často 
izolovanými aktérmi miestneho rozvoja. 

Skúsenosti s programovaním na lokálnej úrovni už na Slovensku existujú. Problém je 
v tom, že inštitúcie, ktoré sa na tvorbe PHSR zúčastňujú, metodicky nekoordinujú svoju 
prácu. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v apríli 2004 vydalo metodickú príručku 
na vypracúvanie PHSR obce.  

Mesto Malacky sa o ňu taktiež opieralo pri vypracúvaní vlastného PHSR. 
 

VÝZNAM PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
 
PSHR obce je strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 

7 – 10 rokov, ktorý obsahuje tri základné časti: analytickú, strategickú a implementačnú 
(realizačnú). Za jeho vypracovanie a realizáciu je zodpovedná obec. 
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Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje 
ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami 
štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne 
rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva 
a podobne.  

Poslaním PHSR je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce. PHSR je zároveň otvorený 
dokument a mal by sa podľa vopred stanovených pravidiel dopĺňať a aktualizovať. 

PHSR je preto výsledkom cieľavedomého, otvoreného a demokratického procesu, do 
ktorého sa aktívne zapájajú všetci dôležití sociálni partneri na úrovni obce (verejná správa, 
podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť). Takto vypracovaný dokument má 
predpoklady, aby si získal širokú miestnu podporu a stáva sa užitočným nástrojom nielen na 
koordináciu prioritných rozvojových zámerov (verejných aj súkromných), ale 
aj na získavanie prostriedkov potrebných na ich realizáciu.  

Mesto Malacky vyzvalo verejnosť cez miestne média a významných aktérov mesta 
poštou o vyslovenie vlastného názoru na strategickú časť PHSR mesta Malacky. Tieto názory 
boli do neho zapracované a na januárovom(2005) Mestskom zastupiteľstve v Malackách bol 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky schválený.  

 
Geografická charakteristika  

 
Územie Malaciek patrí podľa geomorfologického členenia územia Slovenska do 

Borskej nížiny v Záhorskej nížine. Leží v centre južnej časti Záhorskej nížiny a je jej 
významným hospodárskym, administratívnym a kultúrnym strediskom. Západne od mesta 
tečie rieka Morava, východne sa tiahnu Malé Karpaty. 

Územie Malaciek sa nachádza v nadmorskej výške od 148 m. n.m. (pri Jakubovskom 
rybníku) po 190 metrov nad morom (oblasť Orlovských vŕškov). Geomorfologicky možno 
územie rozdeliť na dve odlišné časti, východne od mesta sa nachádza bor, samotné mesto a 
na západ od neho sa rozprestierajú Záhorské pláňavy. Bor má charakter zvlnenej roviny – 
pieskové duny a presypy. Od Malých Karpát smerom na západ k Malackám cez bor preteká 
rieka Malina, ktorá má charakter nížinnej nivy s typickou fluviálnou rovinou. Záhorské 
pláňavy predstavujú fluviálno-eolickú zvlnenú rovinu, pre ktorú sú charakteristické 
zachované terasy vodných tokov. Na miestach zníženín v medzidunových priestoroch sa 
sformovali mokraďné depresie. 

Rozloha mesta Malacky  je 23,2 km2 podľa Štatistického úradu SR. 
 

Demografická štruktúra, ľudský potenciál a bývanie: 
 

Demografické ukazovatele 
Mesto Malacky je okresným sídlom a plní významnú sídelno-hospodársku funkciu vo 

svojom regióne. 
Počet obyvateľov Malaciek sa od roku 1970 vyvíjal takto: 

rok 1970 (Sčítanie ľudu)  11 101 obyvateľov 
rok 1980 (Sčítanie ľudu)  15 218 obyvateľov 
rok 1991 (Sčítanie ľudu)  17 573 obyvateľov 
rok 2001 (Sčítanie ľudu)  17 773 obyvateľov 
polrok 2004 (podľa ŠÚ SR)   17 903 obyvateľov 

  
Počet obyvateľov Malaciek sa v jednotlivých obdobiach po roku 1970 zvyšoval takto: 
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Prírastky počtu obyvateľov Malaciek v roku 1970 – 2001 
 
 

Obdobie Prírastky počtu obyvateľov Index rastu 
1970 – 1980 4 117 137,1 
1981 – 1991 2 355 115,5 
1991 – 2001 200 101,1 

2001 – polrok 2004 130 100,7 
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Počet obyvateľov Malaciek sa v období r. 1970 – 2001 zvýšil o 6672 obyvateľov, t. j. o 
60,1% 
 
 
 

 
 
 
Rast počtu obyvateľov Malaciek bol ovplyvňovaný jednak priaznivým demografickým 
vývojom na Slovensku v 70. a 80.-tych rokoch a to najmä v Bratislavskom kraji, ako aj 
významným posilnením bytovej výstavby v Malackách po roku 1970. Stabilizáciu 
obyvateľstva na území mesta Malaciek podporovala (okrem bývania) i  vytvorená 
hospodárska základňa, dobrá dostupnosť pracovných miest, škôl, ako aj  služieb v Bratislave. 
 
Na niektoré významné tendencie vo vývoji počtu obyvateľov mesta Malacky, okresu Malacky 
a Bratislavského kraja poukazuje Príloha č.1, z ktorej sa dá vyčítať, že celkovo počet 
obyvateľov v Bratislavskom kraji rastie len veľmi mierne, pričom k nárastu populácie 
dochádza iba vo vidieckych okresoch kraja, no v samotnom hlavnom meste Bratislave počet 
obyvateľov dokonca klesá.  V samotnom meste Malacky počet obyvateľov mierne rastie, 
pričom podiel mesta Malacky na počte obyvateľov Bratislavského kraja sa nemení za 
posledného 3,5 roka. Mesto Malacky obývajú  3 %  z populácie kraja. 
 
Čo sa týka hustoty osídlenia mesta Malacky, nakoľko sú Malacky mestom s pomerne 
vysokou koncentráciou osídlenia, táto dosiahla 765 obyvateľov na km2 v roku 2002 a k 
polroku 2004 vzrástla, vďaka nárastu celkovej populácie, na 772 obyvateľov na km2.  
V Bratislavskom kraji bola priemerná hustota osídlenia 292 obyvateľov na km2 v roku 2002. 
Na porovnanie v samotnom hlavnom meste Bratislave dosiahla priemerná hustota osídlenia 
až 1162 obyvateľov na km2 a v okrese Malacky dosiahla najnižšiu úroveň v rámci kraja iba 
68 obyvateľov na km2.  Z uvedeného vyplýva, že v mestách je podstatne vyššia koncentrácia 
obyvateľstva ako na vidieku. 

Počet obyvate ľov r. 1970 - 2001
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Celkový prírastok obyvateľstva je súčtom prirodzeného prírastku a prírastku  

sťahovaním 
  

Počet a pohyb obyvateľov mesta Malacky 
 

Rok 
Stav 
1.1 

     Živo-
narodení

     
Zomrelí 

     
Prirodzený 
prírastok 

     Pri-
sťahovaní 

     Vy-
sťahovaní 

     
Prírastok 

sťahovaním

     
Celkový 
prírastok

Stav k 
31.12. 

1991 
17 

555 223 130 93 324 337 -13 80 
17 

635 

1992 
17 

635 235 148 87 270 383 -113 -26 
17 

609 

1993 
17 

609 214 142 72 385 320 65 137 
17 

746 

1994 
17 

746 185 123 62 297 352 -55 7 
17 

753 

1995 
17 

753 198 147 51 410 230 180 231 
17 

984 

1996 
17 

984 190 172 18 317 229 88 106 
18 

090 

1997 
18 

090 163 124 39 323 233 90 129 
18 

219 

1998 
18 

219 194 135 59 278 290 -12 47 
18 

266 

1999 
18 

266 161 120 41 224 238 -14 27 
18 

293 

2000 
18 

293 167 150 17 195 248 -53 -36 
18 

257 
1991-
2000 * 1930 1391 539 3023 2860 163 702 * 

2001 

1)17 
800 149 145 4 205 294 -89 -85 

17 
715 

2002 
17 

715 139 125 14 432 396 36 50 
17 

765 

2003 
17 

765 177 120 57 324 276 48 105 
17 

870 

2004 
17 

870 83 69 14 144 125 19 33 

2) 17 
903 

 
1)  Stav k 1.1.2001 bol spätne upravený podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a 
bytov 2001, a preto je rozdielny od stavu k 31.12.2000 
2)  Stav k 1.7.2004 
 
V meste Malacky vzrástol celkový počet obyvateľov v rokoch 1991 až 2000  
o 702 osôb.  
Z toho prirodzený prírastok predstavoval 539 osôb a prírastok sťahovaním 163 osôb.  
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V období rokov 1991 až 2000 sa v  Malackách narodilo 1 930 detí a zomrelo 1 391 osôb.  
Do Malaciek sa prisťahovalo v tomto období 3 023 obyvateľov a vysťahovalo 2 860 osôb.  
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Prirodzený prírastok obyvate ľov Malaciek
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     Živonarodení      Zomrelí      Prirodzený prírastok

 
 

 
Prirodzené prírastky1 zaznamenali v celom sledovanom období kladné hodnoty, 

pričom v roku 2001 dosiahol tento ukazovateľ svoje minimum, kedy bol rozdiel narodených 
a zomretých v meste len 4 osoby. Od roku 2002 sa zvyšuje prirodzený prírastok obyvateľstva 
v Malackách len veľmi mierne, respektíve zotrváva na nízkej úrovni.  

Príčinu nízkeho prirodzeného prírastku obyvateľstva možno vidieť najmä v nízkej 
pôrodnosti, ktorú ovplyvňujú najmä tieto faktory: 
- osobná a spoločenská neistota z prebiehajúcich  zmien a reforiem v krajine, 
- nízka ponuka cenovo dostupných najmä nájomných bytov na zakladanie vlastných 
    rodín v Malackách (ako aj inde v SR), resp. v zázemí mesta s dobrou a cenovo dostupnou 
dopravou (nepomer medzi čistými reálnymi príjmami pracujúcich a súčasnými cenami 
bytov); 
- nerastúca ponuka a nestabilita pracovných miest (treba podotknúť , že absolventi škôl a aj 
pracovná sila - pracujúci občania - nemá častokrát potrebnú vyššiu odbornú kvalifikáciu a 
jazykové schopnosti a zručnosti, tým preto býva umiestniteľná len na ľahko nahraditeľných a 
žiaľ aj nahrádzaných pracovných miestach, voľnými a aj lacnejšími a mimoregionálnymi za 
prácou migrujúcimi pracovnými silami vo v nedávnom čase vzniknutých spoločnostiach v 
meste Malacky a jeho okolí, ktoré poskytujú významný počet pracovných miest);  
- vysoká miera rozvodovosti manželstiev2 ( v Malackách v 1.polroku 2004 pripadá až  
    80 rozvodov na 100 sobášov podľa Štatistického úradu SR),spôsobovaná častokrát 
príjmaním v dnešnej dobe vyzdvihovaného prílišného individualizmu človeka,  
- zmena hodnotovej orientácie mladých ľudí a neskorší vstup do manželstva, 
- zaostávajúca prezentácia a vyzdvihovanie ľudského dobra, skutočnej lásky  
a dobrého spolunažívania na verejnosti a v rodinách  na miestnej i celoslovenskej  
úrovni. 

 
Úmrtnosť obyvateľov v Malackách podľa príčin smrti dokumentujú údaje 

Štatistického úradu SR v trojročných intervaloch.  
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Z týchto údajov v tabuľke je jasne čitateľné, že až takmer 80 % úmrtí v Malackách (takisto i 
na Slovensku) spôsobujú spolu dve kategórie chorôb a to choroby obehovej sústavy a srdca 
( 47,5% zomretých)  a onkologické choroby ( 31,7 %).  
 
 Kategórie chorôb zomretých osôb v meste Malacky 
 
 
 

Typ 
ukazovateľa 

absolútny počet (osoby) relatívny počet (podiel na 
zomretých v danom roku) 

rok 1997 2000 2003 1997 2000 2003 
Zomretí 
spolu 124 150 120 100,0% 100,0% 100,0% 

Infekčné a 
parazit. 
choroby 

- 1 2 - 0,7% 1,7% 

Onko-
logické 
choroby 

29 39 38 23,4% 26,0% 31,7% 

Choroby 
nervového 
systému  

1 2 1 0,8% 1,3% 0,8% 

Choroby 
obehovej 
sústavy a 

srdca 

64 80 57 51,6% 53,3% 47,5% 

Choroby 
dýchacej 
sústavy 

13 3 4 10,5% 2,0% 3,3% 

Choroby 
tráviacej 
sústavy 

4 6 4 3,2% 4,0% 3,3% 

Vonkajšie 
príčiny 

chorobnosti 
a úmrtnosti 

10 10 10 8,1% 6,7% 8,3% 

 
 
 
Na úmrtnosť v nižšom ako predpokladanom (očakávanom) veku dožitia obyvateľov vplývajú:  
- kvalita životného prostredia a vplyv ľudských činností na ňu,  
- z psychologických faktorov najmä stres, vypätie, obavy o budúcnosť svoju  a blízkych,  
- ponarúšané  medziľudské vzťahy ( odpútavanie sa od myšlienky "byť človeku človekom"), 
- nedostatok fyzického pohybu  hlavne v prírodnom prostredí, a na druhej strane i nedostatok 
oddychu, psychického a fyzického pokoja,  
- zlé, resp. zhoršujúce sa stravovacie návyky u obyvateľov; nízka výživová hodnota, pestrosť 
a kvalita požívaných potravín a nápojov; nárazovosť a nepravidelnosť stravovania, 
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- hektickosť doby a snaha človeka prispôsobiť sa tempu ním vyvinutých moderných zariadení 
častokrát za každú cenu, čo je spôsobované i silným ekonomickým tlakom. 
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Mechanický pohyb obyvate ľov v Malackách
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     Prisťahovaní      Vysťahovaní      Prírastok sťahovaním

 
 

V prírastkoch obyvateľstva sťahovaním boli zaznamenané v rokoch 1993, 1995, 1996, 
1997 a v období od roku 2002 dodnes kladné hodnoty, v ostatných rokoch boli záporné.  

Čistý prírastok obyvateľstva sťahovaním1 v Malackách sa vyvíja cyklicky - vlnovito, 
no  častokrát s rôznou amplitúdou, teda výkyvy v počte obyvateľov spôsobené sťahovaním sú 
v priebehu rokov dosť rôzne. To, že bol tento ukazovateľ v posledných rokoch kladný bolo 
spôsobené najmä novovytvorenými pracovnými miestami v malackom okrese, ktoré aj do 
Malaciek prilákali nových obyvateľov.  

V relatívnom vyjadrení, v prepočte na 1000 obyvateľov, boli prírastky - prirodzený, 
sťahovaním a celkový - v Malackách v rokoch 1991 až 2004 nasledovné: 

 
 

                                                 
 

Prirodzený 
prírastok 
na 1000 

obyv. 

Prírastok 
sťahovaním 

na 1000 
obyv. 

Celkový 
prírastok 
na 1000 

obyv. 
1991 5,27 -0,74 4,54 
1992 4,94 -6,42 -1,48 
1993 4,06 3,66 7,72 
1994 3,49 -3,10 0,39 
1995 2,84 10,01 12,84 
1996 1,00 4,86 5,86 
1997 2,14 4,94 7,08 
1998 3,23 -0,66 2,57 
1999 2,24 -0,77 1,48 
2000 0,93 -2,90 -1,97 

priemer 
1991 - 
2000 3,01 0,89 3,90 
2001 0,23 -5,02 -4,80 
2002 0,79 2,03 2,81 
2003 3,19 2,69 5,88 
polrok 
2004 0,78 1,06 1,84 
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Prirodzené prírastky na 1000 obyvateľov v Malackách vykazujú aj keď kladné, no 

znižujúce sa hodnoty.  
Na porovnanie Malacký okres v priemere dosahuje i záporné prirodzené prírastky, 

teda obce v okolí mesta Malacky majú a budú mať i skôr a väčší podiel počtu starších 
obyvateľov na populácii ako okresné mesto samotné. Možno teda povedať, že mesto Malacky 
je relatívne mladšie ako jeho okolie.  

Prírastky sťahovaním v celookresnom priemere zaznamenávajú kladné hodnoty, 
nakoľko i obyvatelia Bratislavy vyhľadávajú po zlepšení svojej ekonomickej situácie 
relatívne lacnejšie, menej zaľudnené, pomerne rýchlo a dobre dostupné,  pokojnejšie a k 
prírode bližšie bývanie v zázemí hlavného mesta.  
Na tomto kladnom celookresnom prírastku sťahovaním sa podieľa, ako už bolo vyššie 
zmienené, obyvateľstvo migrujúce za prácou aj do malackého okresu ( kvalifikované bez 
uplatnenia vo svojom regióne a aj ľudia ochotní pracovať za nižšie mzdy ako miestni) z 
ostatných regiónov Slovenska do nedávno vytvorených závodov a spoločností napojených 
najmä na tu lokalizovaný automobilový priemysel .  
Jednostrannosť priemyslu nesie však so sebou i riziko závislosti na tomto priemyselnom 
odvetví, s čím sú spojené i možné výrazné výkyvy v zamestnanosti a v celkovej spoločenskej 
situácii. 

 
Pri stanovovaní výhľadového počtu obyvateľov Malaciek do roku 2015 sa vychádza z 

celkových demografických trendov na Slovensku a najmä v Bratislavskom kraji. 
Celkové demografické trendy sa od 90.-tych rokov na Slovensku, a pochopiteľne aj v 

Bratislavskom kraji, prejavujú znižovaním prirodzených prírastkov obyvateľstva, starnutím 
obyvateľstva a znižovaním jeho migračných pohybov. 

Dôležitým momentom pri stanovovaní výhľadovej veľkosti mesta bude aj posúdenie 
koncentrácie obyvateľstva v okrese do okresného mesta. Predpokladá sa, že podiel 
obyvateľstva Malaciek na celkovom počte obyvateľov okresu Malacky bude v budúcnosti 
narastať a že podiel obyvateľstva vo vidieckych sídlach sa bude  znižovať. 

 
Výhľadový počet obyvateľov v okrese Malacky do roku 2015 
 

Ú
z
e
m
i
e

Počet obyvateľov 
(skut.) 

Výhľad 

Územie 1991 2001 2015 
okres Malacky 62 205 64 354 66 700 

% 100,0 100,0 100 
mesto Malacky 17 573  17 773  25 000 

podiel na 
okrese 
  ( v %) 

28,2 27,6 37,5 

vidiecke sídla 36 798 38 518              * 
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podiel na 
okrese 
  ( v %) 

59,2 59,9               * 

 
 
 
Výhľadový počet obyvateľov do roku 2015 predpokladá jednak priaznivý rast počtu 
obyvateľov Malaciek prirodzenou mierou, jednak vyššie plusové saldo migrácie, ktoré by 
malo byť zaistené najmä vyšším počtom prisťahovaných.  
 
Prognóza vývoja obyvateľstva podľa Výskumného demografického centra SR 
 

Územie stav prognóza pre okres Malacky 
Ukazovateľ 2003 2005 2015 2025 
počet obyvateľov         
0 - 14 roční 10 933         9 800           8 777            8 513   
15 - 64 roční 42 645       48 891          51 042          50 335    
65 a viac roční 11 870         7 545           9 719          13 750    
Spolu 65 448       66 236          69 538          72 598    
Tempá rastu z 
počtu spolu  *  *  5,0% 4,4% 
T. 0 - 14 roční  *  *  -10,4% -3,0% 
T. 15 - 64 roční  *  *  4,4% -1,4% 
T. 65 a viac roční  *  *  28,8% 41,5% 
podiel vekových 
skupín (v %) 

  
      

0 - 14 roční 16,7% 14,8% 12,6% 11,7% 
15 - 64 roční 65,2% 73,8% 73,4% 69,3% 
65 a viac ro ční 18,1% 11,4% 14,0% 18,9% 
Spolu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
počet obyvateľov         
Živonarodení  * 561 562 490 
Zomrelí  * 611 667 737 
Prirodzený 
prírastok (- 
úbytok) 

 * 
-50 -105 -247 

Migračný 
prírastok 

 * 
418 450 507 

Celkový 
prírastok (- 
úbytok) 

 * 
368 345 260 

Úhrnná plodnosť  * 0,996 1,101 1,232 
Stredná dĺžka 
života pri 
narodení - Muži 
(roky) 

 * 

71,61 73,62 76,11 
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Stredná dĺžka 
života pri 
narodení - Ženy 
(roky)  * 78,53 79,66 81,91 
Index starnutia 108,6 76,99 110,73 161,52 
Priemerný vek 36,9 38,09 41 44,25 
 
Z prognózy  je zrejmé, že počet obyvateľov bude v okrese Malacky, a obdobne možno 
predpokladať i v meste Malacky, iba mierne rásť ( o 5% v desaťročnom období rokov 2005 
až 2015 a o 4,4% v čase medzi rokmi 2015 až 2025), pričom počet detí bude absolútne i 
relatívne klesať a počet dôchodcov bude naďalej rásť. Obyvateľstvo bude starnúť a je 
predpoklad, že sa bude dožívať i stále vyššieho veku.  
U mužov sa predpokladá v rozmedzí rokov 2005 až 2025 predĺženie strednej dĺžky života  
o 4,5 roka, u žien o 2,5 roka, pričom ženy sa i naďalej budú v priemere ženy dožívať o 
približne 5,5 roka viac ako muži.  
S týmto fenoménom stárnutia a predlžovania strednej dĺžky života bude vzrastať potreba 
zabezpečenia potrieb a starostlivosti o spoluobčanov v dôchodkovom veku. Veková štruktúra 
obyvateľov Malaciek. 
Mesto Malacky vykazuje relatívne priaznivú vekovú štruktúru obyvateľstva.  

 
 

Veková 
skupina 

okres Malacky 
1) 

mesto Malacky vidiecke sídla priemer 
za  

 počet 
osôb 

% počet 
osôb 

% počet 
osôb 

% SR 2001 
% 

0-14 1123
6 

17,
5 

3016 17,
0 

6920 18,0 18,9 

produktívna 4079
9 

63,
4 

1160
6 

65,
3 

24180 62,8 62,3 

poproduktívn
a 

1124
9 

17,
5 

2678 15,
1 

6983 18,1 18,0 

nezistení 1070 1,6 473 2,6 435 1,1 0,8 
spolu 6435

4 
100 1777

3 
10
0 

38518 100 100 

 
 



 18 

Veková štruktúra populácie mesta Malacky v roku 200 1

17% 
predproduktívni

65,3% 
produktívni

15,1% 
poproduktívni

2,6%
 nezistení

 
 
Z prehľadu vyplýva, že v meste Malacky v roku 2001 v porovnaní s okresným priemerom aj 
celoslovenským priemerom bolo: 

-  nižšie zastúpenie predproduktívneho obyvateľstva,  
-  výrazne vyššie  zastúpenie produktívneho obyvateľstva spôsobené vyšším 

    zastúpením ekonomicky aktívneho obyvateľstva v meste a  
-  nižšie zastúpenie poproduktívneho obyvateľstva.  
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Obyvatelia (0-14 roční) (15-54ž a 15-59 

m) 
(ženy 55+, muži 

60+) 
mesta Malacky    
stav k 31.12. v % v % v % 

rok Predproduktívny 
vek 

Produktívny vek Poproduktívny vek 

r. 2001 17,0% 68,0% 15,1% 
r. 2002 16,1% 68,1% 15,8% 
r. 2003 15,6% 68,0% 16,4% 

 

0,00%

10,00%
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r. 2002

r. 2003

 
Z údajov Štatistického úradu SR možno vyčítať, že v Malackách v roku 2003 prekročil podiel 
obyvateľov v poproduktívnom veku počet obyvateľov v predproduktívnom veku, teda sa 
začína i v štatistike odzrkadlovať starnutie populácie mesta Malacky merané indexom 
starnutia, ktorý v spomínanom roku 2003 dosiahol hodnotu 104,8  
Porovnanie vekovej štruktúry mesta Malacky s priemerom okresu, kraja a Slovenska 
 
Vekové zloženie obyvateľstva k 31.12.2003 

Vek,         
veková skupina, Slovensko Bratislavský okres  mesto 

ukazovate ľ    kraj Malacky Malacky 
Spolu obyvate ľov 5 380 053 599 787 65 448 17 870 

z toho vo veku         
0 - 14 944 456 83 609 10 933 2 796 

15 - 59 M / 54 Ž 3 430 994 395 886 42 645 12 144 

60+ M / 55+ Ž 1 004 603 120 292 11 870 2 930 
Štruktúra v %         

0 - 14 17,6 13,94 16,7 15,7 
15 - 59 M / 54 Ž 63,8 66,00 65,2 68,0 

60+ M / 55+ Ž 18,7 20,06 18,1 16,4 
Priemerný vek 36,8 38,75 36,9 36,5 
Index starnutia 106,4 143,87 108,6 104,8 
Stredná d ĺžka života  71,2 73,9 71,2 * 
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Z údajov v tabuľke vyplýva, že všetky územné jednotky  v roku 2003 z hľadiska vekovej 
štruktúry populácie už starnú (index starnutia1 dosahuje hodnoty nad 100), pričom mestá na 
Slovensku sú vo všeobecnosti  pomerne vyššie zastúpené mladšou populáciou (občania v 
predproduktívnom a produktívnom veku) ako vidiek, resp. okres v priemere, v ktorom sa 
nachádzajú a mu zväčša i dominujú aj svojou ekonomickou silou.  
 
Tento trend zostane v meste Malacky zachovaný, nakoľko sa tu očakáva najmä prírastok 
obyvateľstva v produktívnom veku. 
Malacký vidiek má pomerne vyššie zastúpenie detí v populácii ako samotné okresné mesto 
Malacky. 
 
Mestá na Slovensku zvyknú byť pomerne mladšie  i vďaka aplikovanej štátnej politike spred 
roku 1989 smerujúcej k presunu najmä mladého obyvateľstva do miest s vybudovanými 
podnikmi. Išlo o členenie na tzv zánikové a rozvojové obce, pričom účinky tejto politiky sa 
odrážajú i v dnešnej vekovej štruktúre  mestského a vidieckeho obyvateľstva.  
 
Druhým faktorom je ekonomický tlak, ktorý sťahuje pracujúcu populáciu a ostané výrobné 
faktory  do miest - ekonomických uzlov, kde je a bolo vytvárných viac pracovných 
príležitostí ako na vidieku. Mladí prichádzajúci za prácou do miest sa tu zvyčajne i usádzajú. 
 

Demografická projekcia do roku 2015 predpokladá, že veková štruktúra sa bude vyvíjať 
naďalej nepriaznivo (pokiaľ sa nespravia zmeny najmä v hospodárskej, populačnej a najmä 
bytovej politike krajiny) teda sa : 
- bude  znižovať podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku (0 - 14 roční),  
- bude narastať približne do roku 2005 podiel obyvateľstva v produktívnom veku, ale  
- v celom období (najmä po roku 2005) bude narastať podiel obyvateľstva v 

poproduktívnom veku2.  
 
Ak sa premietnu predpokladané trendy vo vývine skladby vekovej štruktúry obyvateľstva SR 
na vývin vekovej štruktúry obyvateľov Malaciek, potom možno predpokladať v roku 2015 jej 
skladbu takúto: 
 
 
Skladba vekovej štruktúry obyvateľov Malaciek v r. 2001, 2005 a 2015  
 
 

Veková 
skupina 

2001 SĽ 2005  
prognóza 

2015 
prognóza 

Prírastky, úbytky 

 absol. % absol. % absol. % 2001-
2005 

2006-2015 2001-2015 

0-14 3016 17 3500 16 – 17 3 800 
5 – 16 

484 300 784 

produktívna 11606 65,3 13800 65 – 66 16 360 
5 – 66 

2194 2560 4754 

poproduktívna 2678 15,1 3700 17 – 18 4 840 
9 – 20 

1022 1140 2162 

nezistení 473 2,6     -473 0 -473 

                                                 
 

 



 21 

spolu 17 773 100 21 000 100 25 000 100 3 227 4 000 7 227 
 

 
 
Bývanie 
Počet domov a bytov 

 
O stave domov a bytov v Malackách  vypovedá najmä tabuľka. 
  Byty  Trvale  z toho Neobývané Neobývané Ostatné 
Územie spolu obývané v rodinných byty byty neobývané 
    byty domoch spolu určené byty 
    spolu     na rekreáciu   
Bratislavský kraj  242 452 218 610 51 228 21 081 2 106 18 975 
v tom             
okres  Malacky                            23 473 19 859 13 368 3 408 890 2 518 
podiel okresu na 
BSK 

10% 9% 26% 16% 42% 13% 

z toho mesto             
Bratislava 
hl.m.SR                        

181 021 165 587 16 348 13 306 319 12 987 

podiel Bratislavy 
na BSK 

75% 76% 32% 63% 15% 68% 

mesto Malacky                            6 268 5 812 2 143 404 16 388 

podiel mesta 
Malacky na BSK  3% 3% 4% 2% 1% 2% 

 
Zdroj: Bratislavský kraj podľa okresov a miest za rok 2002, tabuľka č. 30, Štatistický úrad 
SR - Krajská správa v Bratislave, december 2004 

 
V roku 2001 bolo v meste Malacky spolu 6268 bytov, z toho 5812 trvale obývaných, 

a z toho sa 2143 bytov (36,9%) nachádzalo v rodinných domoch. Neobývaných bolo 404 
bytov. Trvale bývajúcich osôb na jeden trvale obývaný byt je 3,06, obytnej plochy na jeden 
trvale obývaný byt je 53,9 m2, obytných miestností na jeden trvale obývaný byt je 2,99, trvale 
bývajúcich osôb na jednu obytnú miestnosť je 1,02 a na jednu osobu pripadá 17,6 m2  obytnej 
plochy. 

V roku 1991 (Sčítanie ľudu) bolo v Malackách 5 543 trvalo obývaných bytov a 275 
neobývaných bytov. 

V rokoch 1991 – 2001 sa podľa údajov Mestského úradu mesta Malacky postavilo 
578 bytov. Odpad  bytového fondu za sledované obdobie podľa sčítania ľudu v roku 2001 
predstavoval 222 bytov. Čistý prírastok bytov v období rokov 1991 – 2001 bol 356. 
 
Územný plán mesta Malacky bol spracovaný s údajmi  známymi  do roku 2003 a prognózuje 

isto správne vývojové trendy, no pravdepodobne sa dostavia až o nejaký čas neskôr než sa 
predpokladalo (a uvádza vo vyššie zmienenej tabuľke), nakoľko už dnes poznáme počet 
obyvateľov mesta Malacky k 1.1.2005 a ten bol 18 344 osôb podľa oddelenia matriky 
Mestského úradu v Malackách.  
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To akým tempom bude rásť počet obyvateľov, a to najmä počet ekonomicky aktívnych,  
v meste Malacky a v okrese Malacky bude závisieť najmä od týchto faktorov:  
- vývoja ekonomickej výkonnosti podnikov v meste a v okrese Malacky,  
- miestnej dostupnosti bývania a kvality životného prostredia, 
- dopravnej a cenovej dostupnosti dochádzky za prácou i do pomerne blízkej Bratislavy. 
 

Zmeny v skladbe vekovej štruktúry obyvateľstva výhľadových období, a najmä ich 
absolútne vyjadrenie, sú dôležitým predpokladom pri zohľadňovaní zámerov a potrieb mesta. 
Sú nimi napríklad potreba a využitie kapacít školských zariadení, potreba vytvorenia nových 
pracovných príležitostí, zariadení občianskej vybavenosti, zariadení sociálnej starostlivosti. 

Priemyselná výroba v meste Malacky bola v rokoch 1980-90 pomerne stabilizovaná a 
nevykazovala výraznejšie zmeny. Od roku 1990 v dôsledku najmä vlastníckych vzťahov 
dochádza aj k zmene štruktúry priemyslu. Tieto zmeny spolu so vznikom nových drobných 
privátnych subjektov, ktoré svojím obsahom a rozsahom patria do terciérnej sféry, podstatne 
ovplyvnili priemyselnú výrobu v Malackách. 

Z hľadiska jednotlivých užívateľov mestského priestoru bola v minulosti lokalizácia 
potenciálnych priemyselných, príp. stavebných zariadení v rámci polohy v meste 
irelevantnou ekonomickou premennou. Neexistovala súťaž o vybrané polohy, napr. v centre 
mesta, alebo plochy pozdĺž dopravných komunikácií. V súčasnosti môžeme predpokladať, že 
lokalizácia budúcich zariadení bude priamo závisieť od ekonomickej hodnoty pôdy. 
Najvyššie hodnoty pôdy môžeme predpokladať v centre mesta, so vzrastajúcou 
vzdialenosťou od centra je predpoklad poklesu ceny pôdy. 

V meste Malacky sa z tohto hľadiska stanú najperspektívnejšími plochami pre 
priemysel a stavebníctvo okrajové plochy mesta v blízkosti hlavných dopravných trás 
(cestných, príp. železničných) a plochy v ktorých je možnosť spoločného využívania 
zariadení technickej infraštruktúry - priemyselné zóny.  

Výrobné aktivity v meste Malacky sú sústredené do priemyselných zón. Za 
priemyselnú zónu sa považujú zástavbou i funkčne vymedziteľné kompaktné územia výroby 
zoskupujúce prevádzky vo všetkých formách vlastníctva - štátne, komunálne, družstevné, 
súkromné, akciové spoločenstvo a pod., v ktorých prevažujú miestne odlúčené prevádzky 
výroby, medzi ktoré zahrňujeme prevádzky priemyselnej výroby, jednotky stavebnej výroby 
a jednotky skladového hospodárstva. 

Rozmiestnenie výrobných zariadení v meste Malacky je výsledkom pôsobenia 
viacerých činiteľov. Za najdôležitejšie možno považovať: 
• lokalizáciu železničnej trate so stanicou (najmä v počiatočnom období rozvoja), 
• dopravná dostupnosť a poloha mesta, blízkosť diaľnice, ktorá spája Bratislavu  

     s hranicou ČR, 
• lokalizácia vzhľadom na prírodné podmienky (poľnohospodárska produkcia, zásoby  

     drevnej hmoty, zásoby plynu a ropy), 
• dostatok pracovných kapacít. 

Mesto Malacky možno pri regionálnom členení priemyslu Slovenska zaradiť do 
Záhorského priemyselného regiónu, v ktorom možno pri podrobnejšom členení rozlíšiť 10 
priemyselných centier. Samotné priemyselné centrá sú zoskupené do regionálnych 
priemyselných útvarov vyššieho rádu - priemyselných uzlov. Mesto Malacky vytvára takýto 
priemyselný uzol s mestom Gbely.  

Priestorový potenciál pre rozšírenie areálov je možný v južnej  a v západnej 
priemyselnej zóne mesta. Tieto zóny svojou výhodnou okrajovou polohou, malou 
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zastavanosťou, v prípade južnej zóny aj dobrou dopravnou polohou, predstavujú priestory pre 
lokalizáciu nových priemyselných, stavebných alebo skladových činností. 

 
Možnosti využitia dopravného potenciálu pri rozvoji výrobných činností predstavuje 

diaľničné spojenie mesta s najväčším priemyselným centrom Slovenska - Bratislavou. 
Dopravný potenciál, využiteľný pri rozvoji výrobných činností predstavuje aj železničná trať.  

Významným rozvojovým impulzom mesta Malacky sú realizované zámery vytvorenia 
Priemyselno - technologického parku Záhorie Eurovalley, pozostávajúceho z viacerých zón. 
Predovšetkým ide o územie technologického parku Malacky sever (zóna B) severne od 
mesta. Uvažuje sa s  možnosťou využitia dnešných opustených sadov, výhľadovo i s 
možnosťou ďalšieho rozširovania priemyselno- technologického parku severným smerom až 
po severnú hranicu katastra mesta Malacky. 

Druhou rozvojovou plochou, ktorá by sa mala využiť v rámci komplexu 
Priemyselného parku Záhorie Eurovalley je územie priemyselného parku Malacky juh (zóna 
C), nadväzujúce na existujúci priemyselný obvod v juhovýchodnej časti mesta. 

Treťou rozvojovou plochou, ktorá je súčasťou komplexu Priemyselno - 
technologického parku Záhorie Eurovalley a ktorá sa priamo dotýka mesta Malacky je 
územie priemyselného parku Vasková – (zóna D). Toto územia je navrhnuté využiť na účely 
rekreácie a športu.  

Návrh riešenia technologického parku funkčne člení územie zóny na časti, ktoré majú 
špecifické funkčné využitie: priemyselná výroba, obchod, služby, výrobné služby, 
administratíva, šport, rekreácia, zeleň.  

 
 
I keď je všeobecne známe, že západné Slovensko – a najmä okolie Bratislavy – patria 

k relatívne najvyspelejším oblastiam Slovenska, zo štatistík sa dá vyčítať, že v rámci 
Bratislavského kraja je okres Malacky na tom najhoršie. Nielen v porovnaní so samotným 
hlavným mestom SR, ale aj s okresmi na opačnej strane Karpát má okres Malacky dlhodobo 
najväčšiu nezamestnanosť a najmä najmenšiu koncentráciu malých a stredných podnikov 
vyjadrenú v ich počte pripadajúcom na 1000 obyvateľov regiónu. Hlavne vplyvom rozvoja 
dodávateľskej siete pre neďaleký Volkswagen sa síce darí v posledných rokoch a mesiacoch 
nezamestnanosť v okrese znižovať, avšak nové pracovné miesta vytvárajú zväčša stredné a 
veľké podniky, a teda stále tu chýba to, čo je motorom rozvoja väčšiny vyspelých ekonomík 
– pestrá paleta malých podnikov. Na podporu malého a stredného podnikania mesto Malacky 
v októbri 2004 dobudovalo a otvorilo podnikateľský inkubátor s cieľmi: 

 
• všestranná podpora rozvoja malého a stredného podnikania 
• vytvorenie priaznivých podmienok pre začínajúce malé firmy cestou 

vybudovania technickej infraštruktúry,  
• zníženie počtu zlyhaní začínajúcich firiem v najzraniteľnejšom období, t. 

j. počas prvých piatich rokov existencie z terajších 70 - 80 % na cca. 25 
% po absolvovaní inkubátora,  

• zníženie nezamestnanosti v regióne,  
• založenie fondu podpory projektov a využívanie mechanizmov obnovy 

výdavkov,  
• podnietenie podnikateľských aktivít obyvateľstva, najmä absolventov 

vysokých škôl.  
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Od Podnikateľského inkubátora v meste Malacky sa v budúcnosti očakáva, že bude 

hľadať možnosti spolupráce s pripravovaným Priemyselno – technologickým parkom Záhorie 
- Eurovalley, a to najmä v tom smere, že bude orientovať malé podniky absolvujúce 
inkubátor na spoluprácu s veľkými firmami, ktoré by v budúcnosti mali pôsobiť v rámci 
priemyselného parku. Ďalej už v štádiu existencie firiem v inkubátore ich bude orientovať na 
cezhraničnú spoluprácu predovšetkým s rakúskymi partnermi. 

 
Školstvo 

V meste sú vytvorené podmienky pre vzdelávanie detí a mládeže od systému 
predškolskej výchovy až po stredné všeobecné vzdelávanie, s doplnkovými zariadeniami 
mimoškolskej výchovnej činnosti. 
Systém školstva v meste tvoria: 

Materské školy  

V súčasnosti predškolskú výchovu zabezpečuje Materská škola Kollárova ul. 896 s 
elokovanými triedami na : Bernolákovej ul, Štúrovej ul. a Hviezdoslavovej ul. 

Základné školy 

Mesto Malacky má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto základné školy:  
ZŠ Záhorácka ul.95, ZŠ Dr. J.Dérera na Ul. Generála M.R.Štefánika a ZŠ Štúrova ul.  

Na území mesta je zriadená i cirkevná základná škola M.Olšovského.  Zriaďovateľom 
ZŠ je Arcibiskupský úrad v Trnave a správcom je Farský úrad v Malackách.  

V roku 2002 základné školy navštevovalo spolu 2369 žiakov. V roku 2004 to bolo 
2180 žiakov. 

Do systému základného školstva zaraďujeme aj Základnú umeleckú školu(ZUŠ), 
ktorá sídli v budove spolu s Centrom voľného času na ulici Na brehu, ktorú navštevovalo v 
roku 2004 celkom 580 žiakov. ZUŠ sa presťahuje na Záhorácku ulicu do budovy bývalej 
základnej školy. 

Špeciálne školy  

Na území mesta Malacky je v činnosti Špeciálna základná škola a praktická škola 
Pribinova ul. 16/1 Malacky, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK). 

Stredné školy  

Gymnázium Ul.1.mája, ktorého zriaďovateľom je BSK a Gymnázium sv. Františka z 
Assisi, ktorého zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Trnave tvoria sieť stredného školstva 
na území mesta Malacky. Gymnázium Ul. 1.mája sa orientuje na štvorročné štúdium s 
maturitou  a  na osemročné štúdium s maturitou (reálne gymnázium). Systém stredného 
školstva na regionálnej úrovni nie je dostatočný. Výrazne absentuje stredná škola s odborným 
zameraním, ktoú Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zriadiť v priestoroch bývalej 
Okresnej vojenskej správy (OVS) na sídlisku JUH. 

Mimoškolské zariadenia 

Mimoškolskú činnosť okrem školských klubov detí pri základných školách, 
Záhorského centra kultúry v Malackách, zabezpečuje Centrum Voľného času Ul. Na brehu. 
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Okrem pravidelnej záujmovej činnosti pripravuje CVČ prázdninové pobyty pre deti a mládež, 
poznávacie a preventívne aktivity. V súvislosti so zvyšovaním nárokov na rozvoj aktivít CVČ 
je nevyhnutné skvalitniť a zabezpečiť vhodnejšie priestory pre túto činnosť. Riešenie tejto 
situácie je v presťahovaní CVČ do priestorov bývalých detských jaslí na ulici Martina 
Rázusa. 

 
Kultúra 

Vybavenostnú sieť zariadení kultúry na území mesta Malacky reprezentujú zariadenia 
miestnej a mestskej kultúry. 

Záhorské centrum kultúry (ZCK) zabezpečuje kultúrno-zábavný a vzdelávací život v 
meste pre všetky vekové kategórie a koordinuje kultúrne zariadenia v meste. Pre kultúrno-
spoločenské vyžitie obyvateľom mesta je k dispozícii kino Záhoran s kapacitou 300 miest, 
Mestská knižnica v centre mesta s pobočkou na sídlisku Juh. 

Sakrálne stavby v riešenom území sú Kláštor a Kostol Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, farský kostol Najsvätejšej trojice a synagóga, ktorá sa využíva pre kultúrne účely. 

Na kultúrno-spoločenskom živote významnou mierou participuje aj základná 
umelecká škola, ktorá zabezpečuje kultúrny program pri rôznych príležitostiach, organizuje 
výstavy, divadelné predstavenia a koncerty.  

V Malackách sa uskutočňujú aj ďalšie kultúrne podujatia, ktoré majú už svoju 
tradíciu. K najznámejším patria Malacká hudobná jar, Prvomájové Malacky, Kultúrne leto a 
Adventné Malacky. 

V okresnom meste Malacky absentuje centrum so spoločenskou sálou, ktorá by mala 
viacúčelové využitie pre kultúrne a spoločenské aktivity v meste. Ku skvalitneniu kultúrno - 
spoločenského života by malo prispieť i odkúpenie budovy kina a po presídlení Mestského 
úradu v roku 2005 i zverenie prevádzkovej budovy na Záhoráckej ul. do správy ZCK  

 

Kláštor a kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie  
Na mieste malého loveckého kaštieľa dal v r.1653 gróf Pavol Pálfi vybudovať 

trojkrídlový františkánsky kláštor a pristaviť k nemu aj jednoloďový kostol s vežou na 
východnej strane. 

Čiastočne sa zachovalo murované ohradenie areálu so štyrmi baštami v rohoch. Bašta 
na chrámovom nádvorí bola prestavaná na kaplnku. Vnútorný dvor medzi krídlami kláštora a 
kostola tvoril „rajskú záhradu“ kláštora. Neskôr v južnej časti areálu boli vybudované 
športové plochy gymnázia. 
V interiéri kostola medzi najcennejšie časti patria: 
• sväté schody (verná kópia jeruzalemských) 
• hlavný oltár barokový (z Talianska od majstra Sagénu 1720) 
• epitaf palatína grófa Mikuláša Pálfiho (od Donnera 1741) 
• barokový organ (postavil Q. Dretrich z Bavorska 1729) 
• kaplnka Loretánska s napodobeninou domčeka sv.Anny 
• krypty pod kostolom (240 pochovaných; srdce Pavla Pálfiho a jeho syna ) 

V roku 1888 si františkáni zriadili tzv. filozofiu – dvojročné stredoškolské štúdium 
pre klerikov. V r.1926 bolo oficiálne otvorené 8-ročné súkromné gymnázium rádu sv. 
Františka v Malackách na podklade iniciatívy zakladateľa Mansvéta Olšovského. 

V súčasnosti nedostatočne udržiavaný a nevhodnými prevádzkami narušený areál si 
vyžaduje celkovú rekonštrukciu a reanimáciu. 
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Kostol Najsvätejšej Trojice (farský) 
Predpokladá sa v tomto mieste existencia staršieho gotického kostola (presbytérium) 

postaveného pri ceste z Kostolišťa (Kiripolca, Kirchenplatz) pod ktorý cirkevne patrili aj 
Malacky. 

Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom postavená v roku 1653 v 
renesančnom slohu ako protestantský kostol. 

V roku 1672 bola pred západnú fasádu pristavená neskoro renesančná veža s 
ochodzou nesenou kamennými krakorcami. V priebehu 18. storočia bol exteriér aj interiér 
kostola zbarokizovaný. 

(V parčíku stojí socha Panny Márie víťaznej z roku 1946, kríž pred bývalou kruhovou 
križovatkou z r.1873. Pred kostolom stála aj socha sv. Trojice). 

 
Pálfiovský kaštieľ so zámockým parkom 

Pôvodne renesačná stavba štvorkrídlového objektu s vnútorným nádvorím. Doba 
výstavby začína rokom 1624. Vo veľkom dvore bola pôvodne murovaná studňa na pitnú 
vodu a nad ňou bronzový jeleň, ktorý bol v r.1918 odvezený do Marcheggu. Kaštieľ obýval 
do r.1918 Mikuláš VI. - Pálfi, ktorý sa narodil roku 1861 v Malackách a zomrel roku 1935 v 
Marcheggu. 

Zámocký park obklopený kamenným múrom bol koncipovaný ako anglický o rozlohe 
68 katastrálnych jutár. Od hlavnej brány z tepaného železa viedla do kopca k hlavnému 
vchodu kaštieľa široká platanová aleja s pokračovaním lipovou alejou, ktorá bola po r.1945 
zrezaná a nahradená pagaštanmi. 

Druhá tzv. biela brána (viedla do parku z Riadku) už nejestvuje, zostali len nosné 
stĺpy z tehál s kamennými ozdobnými vázami. 

V parku bol dom a busta anglického záhradníka, dom vrátnika, byt strojného 
zámočníka, vodná veža, záhradníctvo, ružová záhrada a veľké skleníky na mieste dnešného 
cvičného ihriska. 

Ďalej tu bol kedysi tzv. labyrint, glorieta a prírodná jazdiareň. Na jej mieste bolo 
vybudované futbalové ihrisko postupne rozvinuté do športového areálu na úkor voľných 
parkových plôch. Vodné koleso čerpalo vodu z potoka Malina a neskôr v r.1825 bol 
vybudovaný vodovod, ktorý zásoboval aj vodomet so sochou svätého Tritóna. 

Od r.1933 užívali kaštieľ a park františkáni pre účely stredoškolského internátu. 
Od r.1945 po odchode vojakov, slúži kaštieľ pre účely nemocnice. V r.1965 začala v 

parku výstavba novej pavilónovej nemocnice s poliklinikou a hospodárskymi objektmi. Celý 
areál nemocnice zmenšil pôvodný park o 7,2 ha.  

V súčasnosti je ukončená prvá etapa rekonštrukcie zámockého parku financovaná 
z prostriedkov PHARE. Situácia si vyžaduje  pokračovať v realizácii druhej a tretej etapy 
rekonštrukcie. 

 
Synagóga 

Charakteristický židovský sakrálny objekt centrálneho architektonického typu s 
dominujúcou dvojvežovou juhozápadnou fasádou s otvormi štýlu maurských oblúkov. Steny 
sú dekoratívne zvýraznené farebnou pásovou rustikou a aplikovaným ornamentom. Stavba 
podľa projektu viedenského architekta V. Štiastneho bola ukončená v roku 1886 pod vedením 
Pálfiovského staviteľa Jána Terebessyho – malackého rodáka. Vnútorne je znehodnotená 
prestavbou. Strecha a fasáda sú poškodené, vyžadujú rekonštrukciu. 
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Mesto Malacky má viacero ďalších kultúrno-historických objektov, 
charakterizujúcich identitu a genius loci, hodných zvýšenej pozornosti, ale nezaradených do 
Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok: 
Dom č.650 - na ulici Duklianskych hrdinov je jednou z najstarších zachovalých historických 
budov (okolo r.1800). Staviteľom bol miestny staviteľ Kurumer. Polovica domu je zachovaná 
v pôvodnom stave, druhá čiastočne znehodnotená prestavbou. 
Hotel TATRA - na Záhoráckej ulici je reprezentačná recesná budova čiastočne znehodnotená 
neodbornými zásahmi. Vyžaduje si odbornú rekonštrukciu. 
Budova bývalého obecného úradu – pôvodne „obecný dom“ pri farskom kostole, dnes 
zrekonštruovaný so zachovaním pôvodnej architektúry.. 
Budova bývalého okresného súdu – terajšia základná umelecká škola Na brehu. Staviteľmi 
boli Terebessy spolu s Kurumerom v r.1869. Viackrát prestavaná, v súčasnosti učená na 
asanáciu. 
Dom Pomšár – na Zámockej ulici je zrekonštruovaný so zachovaním pôvodného vzhľadu. 
Froncov vodný mlyn - existoval na Dolnom konci na mlynskom náhone potoka Malina v 
prostredí verejnej parkovej zelene. Objekt pôdorysného tvaru T, kde dlhšie rameno je 
prízemné (bývalé obydlie mlynára a kratšie trojpodlažné vlastný mlyn), ktorého pôvodné 
zariadenie sa nezachovalo. Objekt bol v rámci reštitúcie vrátený potomkom pôvodného 
majiteľa. 
Vila staviteľa Sterna - na Zámockej ulici. 
Vila architekta Núzu -  na Kollárovej ulici. 
Obytný súbor budov na Partizánskej ulici z r.1927 architekt J. Marek. Čiastočne zničený. 
Budova bývalého daňového úradu na Záhoráckej ulici. Staviteľom bol J. Terebessy v r.1896. 
Viackrát prestavovaný, vyžaduje odbornú rekonštrukciu. V súčasnosti bude funkčne využitý 
pre základnú umeleckú školu. 
Sokolovňa, architekt H. K. Stark. Znehodnotená viacerými prestavbami. 
Starý katolícky cintorín na ulici 1.mája. Mnohé hroby z 18. storočia sú zničené.  
Židovský cintorín nachádza sa v priemyselnej zóne (Schaffy). Celkove znehodnotený. 
Pruské hroby. Pomníky obetiam moru po Rakúsko-pruskej vojne z r.1866 sú zničené. 
Nachádzali sa v blízkosti židovského cintorína. 
Kaplnka sv. Anny z r.1880. Neorománska stavba. Poškodený oltár si vyžaduje rekonštrukciu. 
Stĺp so sochou sv. Františka Xaverského – sv. Severínek z polovice 18. storočia bol 
umiestnený v centre mesta (kópia). 
V Malackách sa nachádzajú štyri božie muky a viaceré kríže. Najvzácnejšia je na Perneckej 
ceste. 

Z pôvodnej ľudovej architektúry výrazne zastúpenej ucelenými urbanisticko- 
architektonickými súbormi na tzv. Dolnom konci – Družstevná ulica po farský kostol a na 
uliciach „Riadok“ – Duklianskych hrdinov – Džbánkareň – Rakárenská sa zachovali len 
ojedinelé domy prevažne vo veľmi zlom stavebnom stave. Ich odbornej renovácii treba 
venovať zvýšenú pozornosť. 

 
Telovýchova 

Zariadenia slúžia oddelene alebo spoločne neorganizovaným obyvateľom a 
organizovaným športovcom. 

Športovo – telovýchovné aktivity v riešenom území zabezpečujú športové kluby a 
telovýchovné jednoty. Jednou z najstarších a najväčších športových organizácií je TJ Strojár 
Malacky, ktorá združuje viacero oddielov športovej činnosti. Ďalšími aktívnymi klubmi sú 
Robotnícka TJ Malacky (boxerský klub), ŠK Malacky, ŠK Žolik, Atletický klub AC 
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Malacky, Stolnotenisový klub Malacky, Horolezecký klub IAMES Malacky, Slovenský 
cykloklub Záhorák, Klub vodného motorizmu VOMO a ďalšie. 

V druhovej štruktúre zariadení telovýchovy a športu sú zastúpené rôzne ihriská, 
športová hala, krytý bazén, otvorený bazén, kolkáreň a fitness. 

Ihriská sú zastúpené diverzifikovanou skladbou – futbalový štadión a tréningové 
futbalové ihrisko, ihriská pre tenis, hádzanú, volejbal, basketbal. Kryté športové zariadenia 
reprezentuje stolnotenisová hala (Sasinkova ul.) a športová hala Malina (Sasinkova ul.),  
v ktorej sa nachádza 25 m krytý bazén, športová hala s rozmermi 45x25 m, 4-dráhová 
kolkáreň, fitnes, sauna a zariadenie rýchleho občerstvenia. 

V letných mesiacoch obyvateľom mesta športové vyžitie poskytuje letné kúpalisko s 
50 m plaveckým bazénom a detským bazénom,  ktoré je situované vo východnej časti mesta. 

Okrem uvedených športovo – telovýchovných areálov sú na území mesta Malacky 
disponibilné plochy školskej telovýchovy. Tieto reprezentujú plochy ihrísk základných a 
stredných škôl a školské telocvične. Školské športové plochy, najmä telocvične, sú však 
kapacitne nepostačujúce a nevyhovujú súčasným požiadavkám rozvoja športu a telovýchovy 
na školách. 

V meste sa v oblasti športu a telovýchovy konajú rôzne okresné, celoslovenské i 
medzinárodné podujatia. 

Športová vybavenosť je v súčasnosti nedostatočná, čo podnecuje tvorbu športovo – 
rekreačných areálov sústreďujúcich viaceré zariadenia.  
 
 
Zdravotníctvo 

Vyššiu zdravotnícku starostlivosť obyvateľom Malaciek a širšieho spádového územia 
poskytuje nemocnica s poliklinikou. K 1.7.2003 v nemocnici pracovalo 325 zamestnancov, 
z toho 46 lekárov. Do kategórie stredne zdravotný personál je zaradených 152 pracovníkov a  
kategórie ostatný personál (THP) 127 zamestnancov.   

Nemocnica, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, mala k vyššie 
uvedenému dátumu 8 lôžkových oddelení (chirurgické, neurologické, interné, geriatrické, 
oddelenie dlhodobo chorých, gynekologicko-pôrodnícke, detské a ARO) so 174 lôžkami, 6 
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVLZ – Hematologicko transfúzne 
oddelenie, Oddelenie klinickej biochémie, RTG, Rehabilitačné, Patológia, sterilizácia) a 1 
TaRCH  (Tuberkulóznych a respiračných chorôb). Nemocnica disponuje  šiestimi 
prevádzkovými oddeleniami (práčovňa, kotolňa, údržba, kuchyňa, vrátnica, ústredňa).  

 
V nemocnici s poliklinikou v Malackách sa nachádzalo 39 ambulancií, z toho 12 

štátnych a 27 neštátnych.  
V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou v správe súkromnej spoločnosti, ktorá 

realizuje racionalizačné opatrenia. 
 
Privatizácia lekární priniesla všeobecne nielen kvalitatívne zlepšenie tohto 

vybavenostného druhu zdravotníckych zariadení, ale aj rozšírenie jeho početnosti. 
Výhľadový trend zdravotníckej starostlivosti smeruje k rozširovaniu ponuky a 

možnosti výberu lekára s očakávaným zvýšením kvality vybavenia ambulancií. 
 

Sociálna starostlivosť 
 Mesto Malacky zabezpečuje sociálnu starostlivosť a sociálnu pomoc v súlade so 

zákonnými ustanoveniami prostredníctvom sociálnej práce. V rámci svojej pôsobnosti naše 
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mesto uplatňuje rôzne formy sociálnej pomoci, rieši záležitosti občanov, ktorí sa ocitli  v 
hmotnej alebo sociálnej núdzi, vykonáva sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo a 
spolupôsobí pri sociálno-právnej ochrane občanov, podporuje a utvára podmienky na rozvoj 
sociálnych služieb na území mesta.  

 
V súvislosti s transformáciou verejnej správy Mesto Malacky prevzalo do svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia opatrovateľskej služby. V súčasnosti tieto zariadenia s 
celodennou starostlivosťou spravuje Mestské centrum sociálnych služieb na ulici 1. Mája: 
Zariadenie opatrovateľskej služby na Mierovom nám. a Zariadenie opatrovateľskej služby na 
ulici 1. mája. Mestské centrum sociálnych služieb (ďalej MsCSS) bolo zriadené v roku 2001 
ako príspevková organizácia Mesta Malacky za účelom poskytovania sociálnych služieb pre 
občanov mesta (vývarovňa, opatrovateľská činnosť, priestory pre činnosť klubu dôchodcov a 
pod.) Od 1.1. 2003 mesto prevzalo do svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj opatrovateľskú 
službu v domácnosti. Opatrovateľská služba v domácnosti je poskytovaná v byte občana 
(imobilní, zdravotne postihnutí a starí občania). Súčasťou tejto služby je aj dovoz a rozvoz 
obedov pre imobilných občanov. Od roku 2004 je sieť opatrovateľskej služby v domácnosti 
zaradená do systému sociálnej starostlivosti v rámci MsCSS. Mesto Malacky bude musieť 
zabezpečovať výkon a rozvoj týchto služieb, ktoré obyvatelia mesta neustále vyhľadávajú a 
potrebujú. 

 
Verejná administratíva a správa 

Verejnú administratívu a správu reprezentujú zariadenia všeobecnej a špecializovanej 
štátnej správy (obvodné úrady), verejnej správy (daňový úrad, polícia, okresný súd, okresná 
prokuratúra, integrovaný záchranný systém) a samosprávy (mesto Malacky). Ich lokalizácia 
sa orientuje do mestského centra, do mestskej centrálnej zóny.  

 
Komerčná vybavenosť 

Komerčnú vybavenosť (obchod, stravovanie, ubytovanie, služby a iné) reprezentujú 
zariadenia, ktorých kapacitný potenciál a druhovú štruktúru by mal regulovať trh cestou 
dopytu a ponuky. Kapacity komerčnej vybavenosti sú v súčasnosti zastúpené najmä v centre 
mesta, čo súvisí jednak s pohybom obyvateľov, ako aj s disponibilnými priestormi.  

 
Rekreácia, šport, turizmus 

Mesto Malacky môže plniť v oblasti turizmu a rekreácie dôležitú úlohu, ktorá 
vychádza hlavne: 
• z daností prírodných (pôvodných a nadobudnutých) a civilizačných, 
• z charakteristiky a významu mesta a jeho funkcie (sídlo okresu, centrum južného  

     Záhoria a pod.), 
• zo súčasného stavu prostredia, podmienok vybavenosti pre túto zložku v meste a jeho 
• okolí, 
• z celkového stavu a zo známych zámerov rozvoja mesta a jeho okolia, 
• zo širších územných vzťahov, 
• z trendov rozvoja rekreácie a cestovného ruchu (ďalej CR), 
• z obmedzujúcich činiteľov, 
• z vlastného prieskumu a vyjadrení príslušných orgánov mesta, okresu a ďalších  

  dotknutých orgánov. 

• Z prieskumov a rozborov vyplýva, že pre rozvoj rekreácie, športu a CR sú rozhodujúce 
prírodné danosti (nížinný terén, vodné plochy, vegetačný kryt – lužné a borovicové lesy), 
civilizačné danosti (architektonické pamiatky, súčasný kultúrno – spoločenský život a  
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podujatia), poloha mesta vzhľadom na tranzitné trasy, súčasná  rekreačno – športová a 
turistická vybavenosť. 

Hlavné prírodné, pôvodné a nadobudnuté danosti sú nasledovné: 
Vodné prvky: 

• rieka Morava s ramenami a ďalšie menšie toky a kanály, 
• jazero, bagrovisko, rybníky a prírodné kúpalisko Kamenný mlyn, vodná plocha Rudava 
(k.ú. Malé Leváre) a štrkovisko (k.ú. Plavecký Štvrtok), vodná plocha a rybníky (k.ú. 
Jakubov), lokalita Centúz a  rybníky Marheček(k.ú. Malacky). 
Vegetačný kryt: 

• lužné lesy pozdĺž Moravy, borovicové lesy s bohatým výskytom húb (zväčša vo 
vojenskom území), Zámocký park v Malackách. 
Civilizačné danosti: 

• v Malackách dva kostoly a kaštieľ s parkom a kultúrno – spoločenské aktivity zväčša na 
báze záhoráckého folklóru a športové aktivity. V bližšom okolí mesta sú to obce Kostolište 
(rodisko M. Benku s pamätnou izbou), Gajary (archeologické náleziská, rodisko maliara D. 
Skuteckého), Veľké Leváre (pamiatková rezervácia ľudovej architektúry – Habánsky dvor, 
kaštieľ s parkom, kostol). 
Súčasná športová vybavenosť: 

• športový areál v Zámockom parku s futbalovým štadiónom a ľahkoatletickou dráhou, 
cvičné futbalové ihrisko, ihriská pre loptové hry, tenisové dvorce. Umiestnenie areálu v 
historickom parku je síce nevhodné, ale ani v blízkej budúcnosti nemožno uvažovať s jeho 
zrušením, 
• športový objekt Malina v centre mesta so športovou halou, krytou plavárňou,  
    kolkárňou, fitness centrom atď., 
• boxing centrum, sokolovňa, 
• strelnica, 
• letné kúpalisko s bazénom. 

Nevyhovujúca je v súčasnosti ubytovacia vybavenosť. V meste je hotel Átrium, 
nefunkčný hotel Tatra a v blízkom okolí motel „M“ a Kamenný mlyn – oba pri diaľnici D2. 
Rozvinutá je individuálna chatová výstavba na území okolitých obcí: Jakubov, Feld, Centnúz, 
ďalej Vampil, ale najmä v stredisku Rudava v k.ú. Malé Leváre. 

Rozvinuté je záhradkárenie v štyroch záhradkárskych osadách. 
Dobré podmienky sú pre turistické disciplíny – turistiku pešiu, ale najmä pre 

cykloturistiku, už po jestvujúcej Moravskej trase (pozdĺž rieky Moravy), zatiaľ bez 
prepojenia na Malé Karpaty. Z hľadiska širšieho územia sú pre horskú turistiku vhodné Malé 
Karpaty. V rovinnom teréne v blízkosti mesta nie sú žiadne podmienky pre zimné športy na 
svahoch s výnimku možnosti zjazdového lyžovania Na Babe v Malých Karpatoch.. Možné sú 
zimné športy na ľade (rybníky) a behy na lyžiach. 

Dobré podmienky sú pre športový rybolov a poľovníctvo (opäť obmedzené v boroch a 
chránených územiach) a pre športy na väčších plochách – motokros na pieskových dunách a 
jazdectvo. 

Rekreačné lokality, najmä v okolí mesta slúžia v značnej miere aj obyvateľom 
Bratislavy a to hlavne pre pobyt pri vode – vodná plocha v Plaveckom Štvrtku, základňa 
Kamenný Mlyn, stredisko Rudava v Malých Levároch, a tiež pre cykloturistiku. 

  
Obmedzujúcimi faktormi sú ochrana prírody, vojenské územie a tiež aj územie s 

ťažbou zemného plynu. 
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Ochrana prírody uskutočnená cez chránené veľko aj maloplošné územia síce 
rekreačný pobyt obmedzuje, ale súčasne sú tieto územia nielen turistickým cieľom, ale aj 
cieľom náučného cestovného ruchu. Chránená krajinná oblasť (CHKO) Záhorie pozostáva z 
dvoch častí – pri rieke Morave a v boroch.  Môže sa rekreačne využívať pri akceptovaní 
požiadaviek ochrany prírody.  
Väčšou prekážkou pre rekreáciu je rozsiahle vojenské územie, rozložené v boroch, čo 
umožňuje pohyb len po verejných komunikáciách (smer Studienka a Pernek) a s 
nedostupnými rybníkmi, napr. Tančibok, čo znemožňuje rekreáciu obyvateľov mesta smerom 
na východ.  

 
Životné prostredie - ochrana prírody a krajiny 

Na území okresu Malacky bolo ku koncu roku 1997 podľa zákona č. 287/1994 Z.z. 
vyhlásených 14 maloplošných chránených území (2 chránené areály so štvrtým stupňom 
osobitnej ochrany, 6 národných prírodných rezervácií, 6 prírodných rezervácií a 1 prírodná 
pamiatka s piatym stupňom osobitnej ochrany) a dve veľkoplošné chránené územia s druhým 
stupňom osobitnej ochrany územia.  

 
Sídelná zeleň 

Zeleň predstavuje významný prírodný prvok ľudských sídiel. Jej význam spočíva v 
uplatňovaní jednotlivých funkcií, najmä kultúrno – spoločenskej a rekreačnej, priestorovej, 
estetickej, liečebnej a zdravotne ochrannej, pôdo a vodoochrannej, klimatickej, hospodárskej 
a v produkcii kyslíka a biologicky účinných látok, absorpcii cudzorodých látok z ovzdušia a 
znižovaní hladiny hluku. 

Mesto Malacky má mestský charakter s rozsiahlym zastúpením poľnohospodárskych 
a lesných plôch v území. Zeleň mimo intravilánu riešeného územia mesta môžeme v zásade 
rozdeliť na zeleň lesov a rozptýlenú zeleň (nelesnú stromovú a krovinnú vegetáciu).  

Na okraji intravilánu obce Malacky sa nachádzajú viaceré sady, záhrady a 
záhradkárske osady, ktoré sú prirodzeným prepojením medzi zeleňou mimo intravilánu obce 
so zeleňou v meste. Zeleň v sídle je špecifikovaná tým, že supluje prírodné prostredie v 
bezprostrednom okolí obydlia. 

Najvýznamnejším prvkom v systéme zelene v intraviláne mesta je historický, 
pamiatkovo chránený prírodno – krajinársky park. Výstavbou diaľničného privádzača zanikla 
jeho priama prepojenosť na systém zelene v centre mesta. Niektoré plochy z parku boli 
vyčlenené pre zariadenia zdravotníctva. V samotnom centre mesta plní nezastupiteľnú 
funkciu v systéme mestskej zelene park na Kláštornom nám. Plochy zelene sú vzájomne 
funkčne prepojené zeleňou pozdĺž komunikácií a alejami. Okrem estetickej a priestorovej 
funkcie aleje a líniová zeleň plnia aj významnú ochrannú funkciu znižovaním hladiny hluku z 
dopravy. 

Kvalita povrchovej vody v miestnych tokoch je výrazne ovplyvňovaná priamym 
vypúšťaním odpadových vôd a nepriamo geologickými a pedologickými podmienkami 
spojenými s eróznou činnosťou, únikmi látok škodiacim vodám z poľnohospodárstva a 
priemyselných objektov, ako aj z neodkanalizovaných sídiel. Cez riešené územie pretekajú 
tieto hydrologicky významné povrchové toky: Malina, Ježovka, Balážov potok, Výhonský 
kanál, Mlynský náhon. Kvalita povrchových vôd sa pravidelne sleduje len na toku Malina a 
to v profile Jakubov (cca 5 km od Malaciek smerom po prúde toku). V rámci stupnice kvality 
vôd je voda v tomto toku zaradená do 5. triedy (ako veľmi silne znečistená voda), v 
niektorých obdobiach do 4. triedy (ako silne znečistená voda). 
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Rozsiahla časť riešeného územia je poľnohospodársky intenzívne využívaná. Rozvoj 
veľkoplošného hospodárenia na pôde má za následok zníženie ekologickej kvality 
priestorovej štruktúry krajiny a ohrozenie jej ekologickej stability. Väčšina ornej pôdy 
(prevažne piesočnaté až hlinito-piesočnaté, zrnitostne ľahšie pôdy) je postihnutých 
intenzívnou veternou eróziou. 

Realizovanie poľnohospodárskych, výrobných a ťažobných aktivít potenciálne 
zvyšuje nebezpečenstvo kontaminácie pôd. Keďže v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne 
podrobnejšie merania z tejto oblasti ich rozsah je ťažko vyjadriteľný. Potenciálnymi 
bodovými zdrojmi znečistenia pôd môžu byť aj čierne (príp. riadené) skládky odpadov a to 
na poľnohospodárskom ako aj lesnom pôdnom fonde. V okolí týchto skládok sa môžu 
koncentrovať neznáme, často veľmi toxické látky.  

 
Na ohrození a poškodení vegetácie sa podieľa viacero negatívnych faktorov. Medzi 

najzávažnejšie patria priemyselné a dopravné exhaláty (najmä mimo hraníc riešeného 
územia), vojenské aktivity, lesohospodárske a vodohospodárske aktivity a pod. 

Pri ťažbe dreva sa po výruboch pôvodné prirodzené spoločenstvá nahradzujú umelými 
monokultúrami - v oblasti Záhoria sa vysádzajú najmä borovice. Časť lesov v oblasti Záhoria 
je ohrozená vplyvom imisií. Pri monitoringu lesných porastov na povrchu asimilačných 
orgánov borovice boli zistené viaceré prvky: síra, železo, mangán, hliník, kremík a draslík. 
Pri nepriaznivom prúdení vzduchu (juhovýchodné a východné prúdenia) sú ohrozené lesy 
imisiami z cementárne v Rohožníku. Časť lesných ekosystémov je poškodená aj v dôsledku 
vojenských aktivít. V roku 1992 boli lesy v okolí Malaciek poškodené rozsiahlym požiarom. 
Časť z nich je v súčasnosti zrekultivovaná a novo vysadená. 

 
Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území sú automobilová, železničná a v menšej 

miere aj letecká doprava. Intenzívnu dopravu môžeme považovať za prevažne líniový 
stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu pozdĺž dopravných koridorov.  

Okrem toho, že doprava je výrazným zdrojom hluku v krajine, nepriaznivo pôsobí aj 
pri záberoch prirodzených ekosystémov a následnej antropickej degradácii pôdneho fondu. V 
priestore dopravné zariadenia (napr. železničná trať Bratislava - Kúty, diaľnica D2) pôsobia 
ako výrazné priestorové bariéry, ktoré obmedzujú pohyb bioty. Doprava je pôvodcom aj 
takých nepriaznivých javov v krajine ako sú tvorba exhalátov, prašnosť, vibrácie a pod. 

Negatívne vplyvy dopravy sú priamo závislé na geografickom prostredí, vzdialenosti 
od dopravných trás a intenzite dopravného zaťaženia.  

 
Vojenské aktivity sú sústredené v lesoch Vojenského obvodu Záhorie, s ktorým 

hraničí riešené územie pozdĺž celej svojej východnej hranice. K najvýraznejším stresovým 
faktorom tejto skupiny patria strelnice, muničný sklad a vojenské letisko Kuchyňa. Tieto 
aktivity sú zväčša neperiodické, a preto nie je možné striktné vymedzenie intenzity a 
priestorového rozsahu ich pôsobenia. Najviac ohrozenými zložkami životného prostredia sú 
lesné ekosystémy a ostatná biota (možný vplyv strelnice), pôdy (možnosť kontaminácie 
pohonnými látkami), ovzdušie (zaťaženie obyvateľstva hlukom). Vojenský obvod Záhorie 
zároveň pôsobí ako určitá priestorová bariéra pri rozvoji sídelných, rekreačných a iných 
aktivít mesta Malacky. 

 
Odpady 
V roku 2003 sa v meste Malacky vyprodukovalo 4 960,3 ton komunálneho odpadu, čo je 
o 1012,6 t viac ako v roku 2002. Z celkového vyprodukovaného odpadu za rok 2003 bolo 
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vyseparovaných 156,6 ton ( 3,1% ) komunálneho odpadu, pričom za rok sa materiálovo 
zhodnotil komunálny odpad  vo výške 64,8 ton ( 1,3% ) . Z tohto údaju vidno, že sa v roku 
2003 vyseparovalo  o 108 ton viac  odpadu ako v roku 2002.  

Komunálny odpad z mesta Malacky sa vyváža na skládku v Stupave a drobný 
stavebný odpad sa uskladňuje na skládke v Lozorne. Vyseparované zložky komunálneho 
odpadu vyváža spoločnosť na základe zmluvy o odkupovaní vyseparovaných zložiek. Mesto 
Malacky separuje papier, sklo a železo. Na separáciu týchto zložiek  a ostatných druhov 
odpadu využíva mesto dva vybudované odpadové dvory. 

 Celkové náklady spojené so zberom, prepravou a uložením odpadu za rok 2003 činili 
sumu 9,1 mil. Sk. Z tejto sumy náklady na skládkovanie dosiahli  čiastku 1,805 mil. Sk a na 
vývoz odpadu dosiahli čiastku 7,195 mil. Sk.  
Na území mesta sú nedostatočne zhodnocované odpady, čo bude treba riešiť.  
 
Z analýzy doterajšieho nakladania s odpadmi a jeho zloženia bolo navrhnuté i možné riešenia 
pre hospodárenie a nakladanie s TKO  do blízkej budúcnosti. 

 
Medzinárodné vzťahy a spolupráca 
Cezhraničná spolupráca 

Mesto Malacky udržiava aktívne partnerské vzťahy s týmito mestami: 
 

1. ALBERTIRSA [-irša], Maďarsko 
2. SZARVAS [Sarvaš], Maďarsko 
3. VESELÍ nad Moravou, Česko 
4. ŽNIN, Poľsko 
5. GÄNSERNDORF, Rakúsko 

 
Prvým zahraničným partnerom mesta bola maďarská „veľká obec“ Albertirsa (v r. 

1992), nasledovalo Veselí nad Moravou, potom Szarvas a Žnin. 
 
      S mestami Albertirsa a Veselí nad Moravou existujú živé kontakty 

v oblastiach: kultúra detí a mládeže (Kultúra bez tlmočníka), šport detí a dospelých (futbal, 
hádzaná, basketbal), spoločenské styky, výmena skúseností z komunálnej politiky; sú snahy 
o nadviazanie kontaktov medzi podnikateľmi, tieto sa zatiaľ z rôznych príčin nedarí 
„naštartovať“. 

      S mestom Žnin existujú kontakty v oblastiach: kultúra detí a mládeže (Kultúra 
bez tlmočníka), šport detí a dospelých (futbal), spoločenské styky pri rôznych príležitostiach 
(MS vo vodnom motorizme na žninskom jazere, výročie udelenia mestských práv Žninu 
a pod.) 

      S mestom Szarvas sa rozvíjajú najmä kultúrno-spoločenské vzťahy, 
orientované do istej miery na v tomto meste podnes žijúcu početnú slovenskú komunitu 
(príspevok mesta na pamätník a účasť na oslavách 280. výročia príchodu Slovákov na Dolnú 
zem, Dni slivák, Kultúrne dni Slovákov župy Békescsaba, na nadchádzajúci 1. máj plánovaná 
„Szarvašská kuchyňa v Malackách a iné podobné akcie). 

      S mestom Gänserndorf nie je podpísaná žiadna partnerská zmluva, no napriek 
tomu existujú a rozvíjajú sa celkom čulé partnerské vzťahy, najmä v oblasti kultúry – deti 
(Kultúra bez tlmočníka) aj dospelí (Adventný koncert v Gänserndorfe, Adventné Malacky), 
športu mládeže (futbal starších žiakov) a výmeny skúseností z rôznych odborov komunálnej 
politiky (odpadové hospodárstvo, parkovanie vozidiel a údržba ulíc v meste a pod.). 
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Členstvo v združeniach  
 

Mesto patrí do Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti (ZOZO), ktorého je v 
súčasnosti  sídlom. Združenie bolo založené 24.mája 1990 v Malackách. Hlavným 
cieľom je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými 
zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne:  

 
a) pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u, 
b) obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhoria, 
c) ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií, 
d) reprezentovať mestá a obce regiónu Záhoria vo vzťahu k euroregiónom, 

zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam 
samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým i fyzickým 
osobám ako i ostatnej verejnosti, 

e) garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie 

a to všetko pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhoria. 

Za účelom podpory malého a stredného podnikania v regióne Záhorie a realizácie 
opatrení podporujúcich vybudovanie Inkubátora malého a stredného podnikania v Malackách 
založilo 17. mája 2002 mesto Malacky spolu so združením Rada Eurovalley Regionálne 
poradenské a informačné centrum (RPIC). RPIC Malacky vystupuje ako spoľahlivý 
partner podnikateľov pri riešení ich podnikateľských problémov. 

  Mesto Malacky je  spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a Združením Rady 
Eurovalley zakladateľom Regionálnej rozvojovej agentúry Záhorie. Tá bola založená 
19.júna 2002. Jej základným poslaním je okrem iného podporovať regionálny rozvoj, 
aktivizovať región k získavaniu domácich a zahraničných grantov, zabezpečovať poradenstvo 
pri tvorbe a implementácii projektov, organizovanie spolupráce so zahraničnými 
partnerskými organizáciami a pod. 

Malacky sú taktiež členom Združenia výstavby kanalizácie. Toto účelové združenie 
vzniklo z dôvodu potreby dobudovania chýbajúcich kanalizačných sietí mesta a ostatných 
členov – obcí a z dôvodu možnosti čerpania finančnej pomoci z európskych zdrojov.  

V súčasnosti združenie nevyvíja činnosť z dôvodu toho, že Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. sa stala potencionálnym žiadateľom grantov v tejto oblasti v lokalite okresu 
Malacky. 

 
Mesto Malacky je tiež členom združenia Spolok pre podporu Pomoravia, ktoré je 

registrované na českej aj slovenskej strane hranice. Je to združenie miest, obcí, fyzických aj 
právnických osôb (napr. Povodie Dunaja, Povodie Moravy), ktoré udržiava prospešnú 
komunikáciu medzi českou a slovenskou komunitou v bližšom i vzdialenejšom okolí rieky 
Morava a napomáha pri riešení mnohých dôležitých otázok, smerovaných do občianskeho 
prostredia (voľný pohyb turistov, spoločné kultúrno-spoločenské a športové akcie, výmena 
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dôležitých informácií), ale aj vládami nedoriešených otázok (majetkové vzťahy, podmienky 
pre podnik. aktivity a pod.) 
Podpora z prostriedkov Európskej únie a podpora podnikania 

 Mestom Malacky za výraznej finančnej podpory z prostriedkov Európskej únie, 
konkrétne z programu Phare CBC Slovensko - Rakúsko (CBC = cezhraničná spolupráca), a 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 26. októbra 2004 slávnostne otvorilo 
Podnikateľský inkubátor v Malackách, kde poskytuje cez svoju neziskovú organizáciu 
Inkubátor Malacky kancelárske priestory  (neskôr sa  počíta aj s dobudovaním výrobných a 
prevádzkových  priestorov pre firmy  zaoberajúce sa priestorovo náročnejšou  výrobnou 
činnosťou) pre začínajúcich  podnikateľov za zvýhodnených  podmienok priamo v centre 
mesta Malacky.  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky určuje ciele a oblasti, 
ktorým sa bude venovať pozornosť a podpora v ďalšom vývoji. 
 Určuje úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej 
infraštruktúry v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších 
strategických oblastiach. 
  
            Časový horizont dosiahnutia stanovených cieľov nie je striktne ohraničený. 
Uskutočňovanie aktivít sa kryje so strednodobým plánovacím horizontom – do roku 2013, 
ktorý je rokom ukončenia druhého plánovacieho obdobia, ktorým by sa malo Slovensko po 
vstupe do EÚ riadiť.   
  
            Zámer hospodárskeho a sociálneho rozvoja by mal slúžiť ako mestu, tak i  všetkým 
potenciálnym žiadateľom o finančnú pomoc z fondov EÚ ako podklad dokumentujúci súlad 
medzi zámerom žiadateľa a plánovaným rozvoja mesta. 
    
            Program hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Malacky schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Malackách dňa 27.01.2005 uznesením č.  10 / 2005.  
 
 
V Malackách 28.februára 2005             
                                                                                  RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta 
_________________________________________________________________________ 

 
ZMOS - TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
 

Malacky (25. február) – Dva dni po skončení zasadnutia 120-člennej Rady ZMOS vo 
Vysokých Tatrách, kde starosta mestskej časti Bratislava – Nové mesto Richard 
Frimmel požiadal jej členov o podporu iniciatívy za osamostatnenie hlavného mesta 
a vytvorenie Bratislavského samostatného kraja v hraniciach mesta s následným 
odčlenením troch okresov, primátor mesta Malacky a zároveň predseda Združenia 
miest a obcí Záhoria RNDr. Jozef Ondrejka vyslovil nesúhlasné stanovisko voči 
spôsobu, akým sa táto iniciatíva  presadzuje, ale i voči jej podstate. Upozorňuje v ňom na 
niekoľko závažných skutočností: 
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Starostovia bratislavských mestských častí začiatkom februára na stretnutí klubu 
starostov zaviazali primátora Andreja Ďurkovského, aby na rokovanie vlády už v marci 
predložil návrh nového zákona o Bratislave, ktorý by mal vyčleniť Bratislavu ako samostatný 
kraj. Svedčí to o tom, že zákon je zrejme dávno pripravovaný a v istých kruhoch 
konzultovaný. Na stanovisko starostov a primátorov okresov Malacky, Pezinok a Senec, 
ktoré dnes okrem Bratislavy tvoria Bratislavský samosprávny kraj a ktorých by sa táto 
zmena výrazne dotkla, sa však dosiaľ nik kompetentný nespýtal.  

 
Bratislava má sformulované argumenty, ktorými podporuje svoju iniciatívu za 

osamostatnenie i kroky, ktoré treba urobiť v záujme jej dosiahnutia. Jedným z nich je presun 
okresov Malacky, Pezinok a Senec do správy Trnavského kraja. Zmena sídla viacerých 
dôležitých inštitúcií z Bratislavy do Trnavy v troch okresoch by však nesporne bola 
spojená s mnohými praktickými problémami a finančnými nákladmi. V prípade okresu 
Malacky je nezanedbateľná aj  dlhoročná spätosť Záhoria s Bratislavou (cestovanie do 
Bratislavy za štúdiom či prácou i na úrady a z Bratislavy na Záhorie za relaxom). 
V súčasnosti sa frekventovaná doprava medzi Bratislavou a Záhorím rieši na úrovni 
Bratislavského samosprávneho kraja, no v prípade zmeny by sa stala otázkou rokovaní medzi 
dvoma územnými celkami – Bratislavským a Trnavským.  

 
Primátor Malaciek sa ohradil i voči postupnosti pri presadzovaní iniciatívy za 

nové územnosprávne členenie Bratislavy a vyjadril prekvapenie, že jej aktéri namiesto 
počiatočného rokovania s tými, ktorých by sa takáto zmena bytostne dotkla (vyše 170 000 
obyvateľov troch okresov), hľadali ešte pred predložením návrhu vláde oporu priamo 
u prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Ten po stretnutí s primátorom Bratislavy  
Andrejom Ďurkovským uvedenú iniciatívu nepriamo podporil vyjadrením, že Bratislava ako 
hlavné mesto a významné politické centrum by si zaslúžila byť inak inštitucionálne 
usporiadaná. 

Podľa J.Ondrejku stojí za povšimnutie i to, že o osamostatnení Bratislavy a jeho výhodách 
hojne publikujú viaceré bratislavské mestské noviny (napr. Život Bratislavy, Prešporské 
noviny), no vždy len jednostranne – z pohľadu prospechu pre Bratislavu. Mienkotvorné 
médiá sa však tejto závažnej téme buď nevenujú vôbec, alebo len okrajovo.   

 Primátor jedného z troch okresných miest, o ktorých sa Bratislava chystá svojím 
návrhom zákona rozhodovať bez ich súhlasu, je rád, že Rada ZMOS iniciatívu za 
osamostatnenie Bratislavy nepodporila. Svojím stanoviskom chce prispieť k otvoreniu 
širokej diskusie k tejto téme a zároveň naznačiť iniciátorom takej závažnej zmeny, že 
starostovia i obyvatelia „postihnutých„ okresov k téme majú čo povedať.      
___________________________________________________________________________ 

 
Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta 

Mesto Malacky uskutočnilo v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov v termíne od 29.05. 2005 do 29.06. 2005 verejné prerokovanie návrhu Zmien 

a doplnkov územného plánu mesta Malacky. 

 
Mesto Malacky zabezpečilo spracovanie Návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta 
Malacky v lokalite okolo Povodia Moravy. Išlo o zmenu funkčného využitia pozemkov 
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z pozemkov určených na účely výroby a zelene za účelom výstavby rodinných domov 
a malopodlažnej bytovej zástavby. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

FONDY-PROJEKTY-GRANTY 
 

Rokovanie k projektom 
  
Realizované projekty: Zámocký park - sadovnícke práce, Turistická Info Kancelária - v Podnikateľskom 
inkubátore, rekonštrukcia ČOV a  Kompostáreň bio-odpadov v Malackách ( povinnosť zriadiť obcou podľa 
zákona  NR SR č. 223/2001 Z.z.) 
 
  
21. septembra 2005 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie zástupcov firiem. 

- Ing. Ivan Záhorec – Bratislavský samosprávny kraj – Bohrova ul. 1,Bratislava-
Odbor RR a PP  

odovzdanie vytlačených originálov a kópii spolu s požadovanými potvrdeniami a čestným 
prehlásením nového projektového partnera k 2 mikroprojektom  ( „prieskum“ 20 000 Euro 
a „tlač a distribúcia“ tiež 20 000 Euro na spracovanie knihy a štúdie „Historická prepojenosť 
oblastí Malaciek a Marcheggu - 800 rokov histórie“) do opatrenia 3.2 = Fondu 
mikroprojektov v rámci CIP Interreg  IIIA Rakúsko – Slovensko určených projektovej 
manažérke Mgr. Adámekovej tohto programového opatrenia ako bolo dohodnuté ( boli sme 
14.9.2005 vyzvaný BSK na prepracovanie nášho pôvodného projektu s pôvodnou sumou 2,2 
mil. Sk podaného do opatrenia 1.3 k 17.6.2005, kde sa údajne už minuli voľné prostriedky 
tohto opatrenia CIP a zmeniť alebo doplniť pôvodného rakúskeho partnera ( Cezhraničné 
impulzné centrum, tzv.GIZ, Marchfeld). Novým a ďalším rakúskym partnerom sa nám stal 
Pálffiovský archív mesta Marchegg, kde je riaditeľom a zároveň archivárom pán Prof. 
Raimund Temel, čo je údajne i prijateľný organizácia pre podané 2 mikroprojekty podľa BSK 
ako riadiaceho orgánu. 
 
 
- Ing. Roman Babjak – Medzinárodný višegrádsky fond (IVF) v Bratislave 
odovzdanie originálov potvrdení 5 projektových partnerov (Znin, Albertirsa, Szarvas, 
Gaggiano a Veseli nad Moravou, teda okrem Gänserndorfu tých, čo dodali najprv faxom 
a následne poštou), že sa zúčastnia projektových akcii „Oslávme 800. výročie mesta Malacky 
spolu“, pričom žiadosť sme podali za mesto Malacku dňa 16.9.2005 e-mailom ako bolo 
požadované Ing. Babjakom - manažérom štandardných grantov IVF. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
PROGRAM INTERREG III A RAKÚSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIK A 
 
Zoznam žiadostí  (projektov) mesta Malacky o granty - k 4.10.2005.  
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Vypracovanie 
stratégie rozvoja 
cestovného ruchu pre 
oblasť Malackiek 

Phare CBC AT-
SK/Interreg * 20.6.2005 

prebiehajú rokovania o spolupráci na tomto projekte s n.o. 
Medikum Polis, ktorý ponúka internetovú sieť terminálov 

slúžiacu rozvoju cestovného ruchu 
zatiaľ nič   

  
Strašidelný zámok - 
program detí pre deti 
od CVČ 

COOP Jednota a 
Henkel cez 

Agentúru Interel 
podané 1.7.2005 

Šišolák - 
konzultácia 

po 31.7.2005 
rozhodnutie 

130 000 Sk zatiaľ nič   
  

Všetci máme šancu - 
rekvalifikačný kurz pre 
mladých z Malaciek - 
od CVČ 

Holcim - Cena 
Holcimu pre 

rozvoj regiónu 
Záhorie 

podané V.05 
Šišolák - 

konzultácia 
neschválené 

229 000 Sk, z toho 
165 000 z Holcimu 

nič   

  
Nový nábytok a 
zariadenie pre nové 
priestory CVČ 
Malacky 

dotácia z výťažku 
lotérií MF SR 

podané 30.3.2005 Šišolák neschválené 
470 000 Sk, z toho 
420 000 z dotácie 

nič   

  
Nový nábytok pre 
Mestský úrad V 
Malackách 

dotácia z výťažku 
lotérií MF SR 

podané 30.3.2005 Šišolák neschválené 
416 000 Sk, z toho 
374 000 z dotácie 

nič   
  

Nový asfalt na 
volejbalové ihriská na 
ZŠ Záhorácka - 
bubliny v asfalte 

Nadácia Pontis a 
ZSE 

podané 17.2.2005 Šišolák neschválené 
780 000 Sk (1/2 

mesto + 1/2 
nadácia Pontis) 

nič   
Bude nanovo podaná žiados
Ministerstvo školstva SR do 15.11.05.

Nové športoviská - 
bežecká dráha a 
doskočisko - pre ZŠ 
Štúrova 

Nadácia Pontis a 
ZSE 

podané 17.2.2005 Šišolák neschválené 
920 000 Sk (1/2 

mesto + 1/2 
nadácia Pontis) 

nič   
Bude nanovo podaná žiados
Ministerstvo školstva SR do 15.11.05.

Športové prázdniny 
(leto 2005) na ZŠ 
Záhorácka 

Min. školstva SR  
- dotácia na šport 

podané pánom 
Škrabákom 

16.5.2005 
Šišolák - 

konzultácia 
pravdepodobne 

neschválený 
150 000 Sk nič   

  
Prekážková 
cyklodráha pod 
diaľničným 
privádzačom - 
nadjazdom - pri Bille 

Konto Orange 
podané firmou 

Cyklo-S z 
Malaciek 

jún 05 
Šišolák - 

konzultácia 
26.7.2005 schválené 

65 000 Sk 
schválený grant 

realizo- 
vané 

  

Pod nadjazdom medzi Billou a Lidlom vo fáze dokon

Kniha k 800. Výročiu 
mesta Malacky - kniha 
3000 ks + štúdia 
spoločná história ( k 
18.9.2005 
prepracovane na 2 
mikroprojekty po 
800 000 Sk) s 
realizáciou v roku 
2006 

CIP Interreg III A 
Rakúsko - 
Slovensko 

podané 17.6.2005 Šišolák 
vyhodnotenie v 
októbri 2005 

Celkové náklady = 
2 236 330 Sk,z 

toho 5% = mesto 
(pôvodne 17.6.05) , 
boli sme vyzvany 
na prepracovanie 

ziadosti na 
mikroprojekt do 

800 tis. Sk) 

podané   
Projekt budeme musie
negatívnom zmysle. 

Projektová 
dokumentácia a štúdia 
uskutočniteľnosti na 
kompostáreň v 
Malackách 

CIP Interreg III A 
Rakúsko - 
Slovensko 

podané 30.9.2005 Šišolák 
vyhodnotenie v 

januári 2006 

Celkové náklady 
projektu 1 411 000 
Sk ( 5% mesto) , 

realizácia od 
marca 2006 

podané   
Viď vybudovanie závodu na vybudovanie závodu na tuhý komunálny odpad 
kompostárni. 

Kanalizácia pre mesto 
Malacky /s celkovými 
odhadnutými nákladmi 
220 mil. Sk - 
informatívne o 
možnostiach / 

Kohézny fond / 
ak bude 

regionálneho 
charakteru a 

žiadateľom bude 
Bratislavská 
vodárenská 

spoločnosť /, 
resp. cez Nórske 
fondy - tu mesto 

údajne má 
podané BVS na 

Kohéznom 
fonde 

* * * * ???   
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projekt 
zdroj 

financovania 
(návrh zdroja) 

podané / 
rokované /      

v štádiu 
spracovania 

termín na 
podanie 

do 

zodpovedná 
osoba z 
Msú za 

žiados ť na 
projekt  

schválené / 
neschválené poznámka stav 

Zúčtovanie grantu 
Spoločného 

stavebného úradu 

Nadácia 
otvorenej 

spoločnosti v BA 
18.01.05 * Šišolák schválené 

odsúhlasené 
v Nadácii hotové 

Program 
hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja 
mesta Malacky - 

zapracovane 
pripomienok, 

aktualizácia údajov 
a komentárov k 

údajom 

mesto Malacky 27.01.05 * Šišolák schválené spísané hotové 

Turistická 
informačná 
kancelária v 
Malackách 

JPD BA Cieľ 2 
Opatrenie 1.4 

rozvoj 
cestovného 

ruchu 

31.12.2004 31.12.2004 Hallon schválené schválené 
11.8.2005 

realizo- vané

Obnova a 
rekonštrukcia 
Zámockého parku v 
Malackách II. a 
III.etapa ( 
neoficiálne : 
Sadovnícke úpravy 
alebo Časť 1 ) 

CIP Interreg III A 
Rakúsko - 
Slovensko 

4.2.2005 4.2.2005 Šišolák 
schválené vo 
výške 21,7 mil 

26.mája 
oficiálne 

schválený 
realizo- vané

Skrášlenie okolia 
autobusových 
zastávok Malacky - 
Juh  / OZ Zlatý vek / 

grant Baumit 24.2.2005 * Hallon zamietnuté * nič 

Revitalizácia okolia 
potoka a koryta 
Maliny - Mlynského 
náhonu / iniciatíva 
p. Valachoviča / ( 
50 000 z grantu + 
40 000 mesto 
Malacky) 

grant Baumit 24.2.2005 * Šišolák schválené 

dohodnúť 
spoločný 
postup s 
mestom 

realizo- vané
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Obnova a 
rekonštrukcia 
Zámockého parku v 
Malackách II. a 
III.etapa - časť 2  
(múr, chodníky, 
dlažba za tribúnou, 
novovysadená lúka, 
výsadba 350 
stromov + kríky ) = 
celkové plánované 
náklady 76,7 mil. Sk 

Jednotný 
programový 

dokument NUTS 
II Bratislava Cieľ 

2                  ( 
zameraný na 

regionálny 
rozvoj ) 

podané 31.8.2005 Šišolák 

schválené vo 
výške 95% zo 

sumy 31,3 
mil. Sk 

oprávenených 
nákladov 

  

realizácia 
naplánovaná 

od 1.4.2006 do 
31.3.2008 

Prezentácia 
Dolného Záhoria na 
výstavách 
cestovného ruchu 

Jednotný 
programový 

dokument NUTS 
II Bratislava Cieľ 

2                  ( 
zameraný na 

regionálny 
rozvoj ) 

podané 31.8.2005 
Šišolák a 
Potočňák-

ová 

v čakaní na 
vyhodnotenie - 
október 2005 

9,22 mil. Sk 
celkový 

rozpočet, 
95% je 

plánovaných 
z JPD 2 

neuspel 

ČOV Malacky 

Phare CBC- GS 
na podporu 

ochrany 
prostredia a 

prírody v 
slovensko - 
rakúskom 
pohraničí 

podané 11.5.2005 Hallon schválené * realizo- vané

Vybudovanie 
ľadovej plochy v 
meste Malacky-
ZIMÁK 

príprava do JPD 
NUTS II 

Bratislava Cieľ 2  

predpripravené 
na úrovni JPD 

Cieľ 2 

žiadosti sa 
môžu 

podávať 
priebežne 

Hallon * * zatiaľ nič 
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Rekonštrukcia 
bývalého MsÚ / 
dnešného ZCK 

JPD BA Cieľ 2, 
Opatrenie 1.5. 

Obnova a rozvoj 
obcí, 

zachovanie 
kultúrneho 
dedičstva 

podané 31.8.2005 Hallon 
v čakaní na 

vyhodnotenie - 
október 2005 

* 
schválené 
11/2005 

ZUŠ na Záhoráckej 
ulici-oprava 
exteriéru-
strecha/fasáda/okná 

JPD BA Cieľ 2 
Opatrenie 1.5. 

Obnova a rozvoj 
obcí, 

zachovanie 
kultúrneho 
dedičstva 

Dňa 18.4.05 
prebehlo 

rokovanie na 
MVRR SR, 

doporučili nám 
zahrnúť náš 

zámer do 
jednej z etáp 
rekonštrukcie 
Záhoráckej 

ulice, v ktorej 
by sa 

revitalizovali 
trávnaté plochy 

po oboch 
stranách cesty, 
priestor by sa 

zariadil 
mobiliárom, 

rekonštruovali 
by sa chodníky, 

vybudoval by 
sa prístrešok 

pre autobusovú 
zastávku 

aktuálne 
výzvy na 
podanie 

žiadostí sa 
očakávajú 

Hallon * 

K 
pokračovaniu 

prác na 
projekte je 
potrebné 

stanovisko 
vedenia 
mesta k 

návrhu MVRR 
SR 

zatiaľ nič 

Rekonštrukcia 
kultúrneho 
zariadenia KINO 
Záhoran 

JPD BA Cieľ 2 
Opatrenie 1.5. 

Obnova a rozvoj 
obcí, 

zachovanie 
kultúrneho 
dedičstva 

/Nórsky grant 

doporučené 
mestu obstarať 

si najprv 
projektovú 

dokumentáciu k 
stavebnému 

povoleniu 
nateraz vo 

vlastnej réžii, s 
možnosťou jej 
následného 

prefinancovania 
pri žiadosti na 

samotnú 
rekonštrukciu 
budovy kina 

aktuálne 
výzvy na 
podanie 

žiadostí sa 
očakávajú 

Šišolák * 12 mil. Sk zatiaľ nič 

Rekonštrukcia 
stropu krytej 
plavárne v športovej 
hale Malina 

 JPD2 opatrenie 
1.4. Podpora 
spoločných 

služieb v oblasti 
cestovného 

ruchu a 
rekreácie 

podané 31.8.2005 Hallon 
v čakaní na 

vyhodnotenie - 
október 2005 

* 
schválené 
11/2005 
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Vybudovanie 
závodu na likvidáciu 
TKO (vrátane 
kompostárne) 

V prvej etape sa 
dá vypracovať 

štúdia 
uskutočniteľnosti 

z programu 
InterregIIIA 

AT/SK, 
opatrenie 5.1 

Riadenie 
zdrojov, 

technická 
infraštruktúra a 

zásoby 
obnoviteľnej 

energie 

rokované o 
pozemku na 
umiestnenie 

stavby 

priebežne 
po celý rok 

Hallon * 

Účasť 
zahraničného 

partnera 
zabezpečená 

sčasti podané 
a to na 

kompostáreň 
PD - Šišolák 

Oslavy 800.výročia 
prvej písomnej 
zmienky  o 
Malackách / 
kultúrno - 
spoločenské akcie 
počas roka 2006 / 

z programu 
Štandardných 
grantov IVF ( 

Medzinárodného 
višegrádskeho 
fondu) do 50 % 

nákladov  

podané  15.9.2005 Šišolák 
vyhodnotenie do 

15.11.2005 

Celkové 
náklady 

100325 Euro 
so žiadosťou 
na 44% sumy 

( po 
pripadnom 
schvaleni - 

preplatene az 
po skonceni 

akcie) 

neschválené 

Prístavba k MsCSS 

Granty v rámci 
finančnej 
pomoci 

Nórskeho 
kráľovstva pre 

Slovensko 

čakanie na 
sľúbenú výzvu 

v decembri 
2005, s 

uzávierkou 1. 
kola do 2 

mesiacov po 
zverejnení 

31.10.2008 Šišolák * 19 mil. Sk   

Kamerový systém 
verejných 
priestranstiev 
mesta 

Minist. Vnútra 
SR podané * Jurkovi č schválené 400 tis.Sk realizo- vané
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Vybudovanie 
štrukturovanej 
kabeláže v 
podnikate ľskom 
inkubátore 

JPD BA Cie ľ 2 podané 31.12.2005  Nimsch schválené 
11.8.2005 * realizo- vané

vybudovanie 
Infokiosku v 
inkubátore 

Phare CBC AT - 
SK, spolo čný 
fond malých 

projektov 

podané * Nimsch schválené 17000,-EUR hotové 

rozšírenie 
kanalizácie v 
Malackách - 
Jesenského a 
Pezinská ulica 

Program 
susedstva HU-

SK-UA 

v štádiu 
spracovania 10.6.2005 Hallon   

požadujeme 
20 mil.Sk zatiaľ nič 

Vypracovanie 
stratégie rozvoja 
cestovného ruchu 
pre oblas ť 
Malackiek 

Phare CBC AT-
SK/Interreg * 20.6.2005 

prebiehajú rokovania o spolupráci na tomto 
projekte s n.o. Medikum Polis, ktorý ponúka 
internetovú sie ť terminálov slúžiacu rozvoju 

cestovného ruchu 

zatiaľ nič 

Strašidelný zámok - 
program detí pre 
deti od CVČ 

COOP Jednota 
a Henkel cez 

Agentúru Interel 
podané 1.7.2005 

Šišolák - 
konzultácia 

po 31.7.2005 
rozhodnutie 

130 000 Sk zatiaľ nič 

Všetci máme šancu 
- rekvalifikačný kurz 
pre mladých z 
Malaciek - od CVČ 

Holcim - Cena 
Holcimu pre 

rozvoj regiónu 
Záhorie 

podané V.05 
Šišolák - 

konzultácia 
neschválené 

229 000 Sk, z 
toho 165 000 

z Holcimu 
nič 

Nový nábytok a 
zariadenie pre nové 
priestory CVČ 
Malacky 

dotácia z 
výťažku lotérií 

MF SR 
podané 30.3.2005 Šišolák neschválené 

470 000 Sk, z 
toho 420 000 

z dotácie 
nič 

Nový nábytok pre 
Mestský úrad V 
Malackách 

dotácia z 
výťažku lotérií 

MF SR 
podané 30.3.2005 Šišolák neschválené 

416 000 Sk, z 
toho 374 000 

z dotácie 
nič 

Nový asfalt na 
volejbalové ihriská 
na ZŠ Záhorácka - 
bubliny v asfalte 

Nadácia Pontis 
a ZSE 

podané 17.2.2005 Šišolák neschválené 

780 000 Sk 
(1/2 mesto + 
1/2 nadácia 

Pontis) 

nič 

Nové športoviská - 
bežecká dráha a 
doskočisko - pre ZŠ 
Štúrova 

Nadácia Pontis 
a ZSE 

podané 17.2.2005 Šišolák neschválené 

920 000 Sk 
(1/2 mesto + 
1/2 nadácia 

Pontis) 

nič 

Nový asfalt na 2 
ihriská na Domkoch 
+ 2 basket. koše / 
bývalé 2 volejbalové 
/ 

Ministerstvo 
školstva - 
žiadosť o 
dotáciu na 

rozvoj športu 

podané 15.11.2005 Šišolák 
v čakaní na 

vyhodnotenie 

celkové 
náklady 600 

000 Sk, z 
toho 5% 
mesto 

  

Športové prázdniny 
( lndiánske leto 

Min. školstva SR  
- dotácia na 

podané pánom 
Škrabákom 

16.5.2005 
Šišolák - 

konzultácia 
schválený 

50 000 Sk zo 
žiadaných hotové 
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2005) na ZŠ 
Záhorácka 

šport 150 000 Sk 

Prekážková 
cyklodráha pod 
diaľničným 
privádzačom - 
nadjazdom - pri 
Bille 

Konto Orange 
podané firmou 

Cyklo-S z 
Malaciek 

jún 05 
Šišolák - 

konzultácia 
26.7.2005 
schválené 

65 000 Sk 
schválený 

grant 

realizo- 
vané 

Kniha k 800. 
Výročiu mesta 
Malacky - prieskum 
histórie mesta + 
zhotovenie knihy s 
realizáciou v roku 
2006 

CIP Interreg III A 
Rakúsko - 
Slovensko 

podané 17.6.2005 Šišolák 
vyhodnotenie v 

októbri 2005 

Celkové 
náklady = 2 

236 330 Sk,z 
toho 5% = 

mesto 
(pôvodne 

17.6.05) , boli 
sme vyzvany 

na 
prepracovanie 

ziadosti na 
mikroprojekt 
do 800 tis. 

Sk) 

údajne 
neschválené 

11/2005 

Projektová 
dokumentácia a 
štúdia 
uskutočniteľnosti na 
kompostáreň v 
Malackách 

CIP Interreg III A 
Rakúsko - 
Slovensko 

podané 30.9.2005 Šišolák 
vyhodnotenie v 

januári 2006 

Celkové 
náklady 

projektu 1 411 
000 Sk ( 5% 

mesto) , 
realizácia od 
marca 2006  

podané 

Kanalizácia pre 
mesto Malacky /s 
celkovými 
odhadnutými 
nákladmi 220 mil. 
Sk - informatívne o 
možnostiach / 

Kohézny fond / 
ak bude 

regionálneho 
charakteru a 

žiadateľom bude 
Bratislavská 
vodárenská 
spoločnosť /, 

resp. cez 
Nórske fondy - 

tu mesto 

údajne má 
podané BVS na 

Kohéznom 
fonde 

* * * * ??? 

 
 
 
 

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja ako Národný riadiaci orgán programu 
INTERREG IIIIA Rakúsko - Slovenská republika, na základe odporúčania Spoločného 
riadiaceho výboru rozhodla o schválení  Vašej žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z prostriedkov fondu ERDF a štátneho rozpočtu pre Váš projektový návrh maximálne vo 
výške 
 

10 849 785 Sk z ERDF 
na pokrytie 50 % celkových oprávnených nákladov  

a 
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9 764 806,5 Sk zo štátneho rozpo čtu 
na pokrytie 45 % celkových oprávnených nákladov 

 
po splnení nasledujúcej  podmienky: 

 
- rakúska strana navrhne ďalších partnerov projektu 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                     Ing. Pavel Holík 
                                                                                riaditeľ odboru realizácie  
                                                                        programov cezhraničnej spolupráce 
_________________________________________________________________________
_ 
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21. - 22. november 2005 
Hotel CROWNE PLAZA 

Bratislava 
November 21-22, 2005 

  

 

  English version   Archív   Kontakt   Verzia pre tlač  

 
 Vyhľadávanie 
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Odborní partneri: 
 

 
  

 
  

Cenu ITAPA 2005 získali eTAX, 
Trnavská samospráva a poslankyňa 
Brestenská - Vyhodnotenie najlepších 
projektov v informatizácii verejnej 
správy 

22.11.2005  

Bratislava, 22. novembra 2005 – Cenu ITAPA 2005 za najlepší nový 
informatizačný projekt v oblasti služieb verejnej správy získal eTax Daňového 
riaditeľstva SR. Titul eGovernment lídra za prínos v oblasti informatizácie 
verejnej správy si odniesla poslankyňa NR SR Beáta Brestenská a prvenstvo v 
kategórii zlepšovanie procesov Trnavský samosprávny kraj za takmer úplné 
odbúranie papierovej administratívy. Ocenenia za modernizáciu spoločnosti boli 
udelené v rámci 4. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA.  

V súťaži bolo hodnotených 29 projektov a nominácií, ktoré prihlásili inštitúcie 
štátnej správy a samosprávy, IT spoločnosti alebo akademická obec. Hlavným 
kritériom hodnotenia jednotlivých projektov bol ich reálny prínos pre občana a 
zefektívnenie služieb a procesov vo verejnej správe. Projekty súťažili v 
kategóriách „Nové služby“ a „Zlepšovanie procesov“  a nominované osobnosti v 
kategórii „eGovernment líder“.  

V kategórii „Nové služby“, kde porota hodnotí prínos služby pre občana, 
zvíťazil projekt eTax - Online elektronické služby poskytované Daňovou správou 
SR. Daňovej správe eTax umožňuje elektronicky komunikovať s obyvateľmi, 
podnikateľmi, štátnymi orgánmi a organizáciami a poskytuje online elektronické 
služby daňovým subjektom. Ako súčasť tohto systému bude do prevádzky 
zavedená elektronická podateľňa spoločná pre všetky daňové orgány. Projekt 

P R O G R A M Prehľad 
programuKľúčové 

prednáškyPrednášajúci Zaregistrujt

e sa>> Registrácia <<Akreditácia 

médií* Zaregistrovaní * I N F O R M  

Á C I E Tlačové správyMiesto 
konaniaInfo pre účastníkov  
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prihlásilo Daňové riaditeľstvo SR a jeho realizátormi sú v spolupráci Novitech 
Tax, s.r.o., Ditec, a.s. a Pflow, s.r.o. 

V kategórii „Zlepšovanie procesov“ je hodnotená miera prispenia 
projektu k zefektívneniu činnosti inštitúcie alebo poskytovaniu konkrétnych 
služieb. Víťazom v tejto kategórii sa stal projekt Informatizácia vnútorných 
procesov Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Ide o vybudovanie 
integrovaného informačného systému a minimalizáciu používania papierových 
dokumentov a formulárov v administratívnych činnostiach úradu. Súčasťou 
projektu je aj virtuálna privátna sieť, ktorá zefektívnila komunikáciu a prináša 
výraznú úsporu finančných prostriedkov pre samosprávny kraj. Zadávateľom 
tohto projektu je Trnavský samosprávny kraj a riešiteľom Fabasoft Slovakia 
s.r.o.  

„eGovernment lídrom“ sa stala poslankyňa NR SR a predsedníčka 
parlamentnej Komisie pre informatizáciu spoločnosti Beáta Brestenská za 
výrazný prínos, entuziazmus a dlhodobé aktivity v oblasti elektronickej verejnej 
správy a vzdelávania.   
         
Cena ITAPA 2005 – výsledková listina 

Kategória I. – Nové služby  

1.miesto:  

• eTax – Online elektronické služby poskytované 
daňovou správou 
Prihlasovateľ: Daňové riaditeľstvo SR 
2. miesto:  

• Program elektronizácie knižníc 
Prihlasovateľ: Slovenská národná knižnica 
3. miesto: 

• Aktívny teletext mesta Malacky 
Prihlasovateľ: Mesto Malacky 

Čestné uznania: 

• Atlas krajiny SR on-line 
Prihlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia 

• ePOD – Informačný systém na podporu 
zhodnocovania komunálneho odpadu v SR 
Prihlasovateľ: Združenie miest a obcí Slovenska 

Kategória II. – Zlepšovanie procesov 

 
1.miesto:  

• Informatizácia vnútorných procesov úradu 
Trnavského samosprávneho kraja 
Prihlasovateľ: Trnavský samosprávny kraj 

2. miesto: (2 projekty) 

• SOFIA – Finančný IS pre slovenské verejné vysoké 
školy 
Prihlasovateľ: Ministerstvo školstva SR 

• Implementácia procesného riadenia v Mestskom 
úrade Trenčín 
Prihlasovateľ: Mesto Trenčín 

3. miesto (2 projekty): 

• Implementácia IS registra obyvateľov SR (IS REGOB) 
a IS správnych agend (IS SA) 
Prihlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR 

• Personálny informačný systém pre riadenie štátnej 
služby v SR 
Prihlasovateľ: Úrad pre štátnu službu 

Čestné uznania: 

• Systém elektronického zberu údajov 
Prihlasovateľ: Sociálna poisťovňa 

• Integrovaný IS mestského úradu Komárno 
Prihlasovateľ: Mesto Komárno 
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• Komplexný mestský IS mesta Martin 
   Prihlasovateľ: Mesto Martin 

Kategória III. – eGovernment líder 

• Beáta Brestenská – poslankyňa NR SR a 
predsedníčka parlamentnej Komisie pre informatizáciu spoločnosti 

 

Špeciálne Čestné uznanie za mimoriadny prínos pre 
rozvoj eGovernmentu na Slovensku bolo udelené 

• Ministerstvu spravodlivosti SR 

• Ministerstvu vnútra SR 

Hodnotiaca komisia Cena ITAPA 2005 
Beláňová Viera, Ministerstvo kultúry SR 
Benka Marián, TREND 
Čičák Pavol, Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava 
Čižmár Anton, Technická univerzita Košice 
Csaplár Milan, Computer Press  
Dobák Peter, Trnavský samosprávny kraj 
Drobný Martin, PC Revue 
Drobný Miroslav, Únia miest Slovenska  
Ištván Milan, ZMOS 
Kohányi František, Košický samosprávny kraj 
Molnár Ľudovít, Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava 
Mrvová Darina, APEL 
Sabaka Juraj, IT Asociácia Slovenska 
Mušková Lucia, generálna riaditeľka ITAPA  

Cena ITAPA 2005 – nominované projekty 

Kategória I. – Nové služby 

eTax - Online elektronické služby poskytované daňovou 
správou SR 
Cieľ projektu: Vytvoriť systém eTAX, prostredníctvom ktorého daňová správa 
zabezpečí elektronickú komunikáciu s obyvateľmi, podnikateľmi a inými 
štátnymi orgánmi a organizáciami a poskytne online elektronické služby 
neautorizovaným aj autorizovaným daňovým subjektom. Ako súčasť tohoto 
systému vytvoriť a zaviesť do prevádzky elektronickú podateľňu spoločnú pre 
všetky daňové orgány s nasadením PKI infraštruktúry. 
Zadávateľ/prihlasovateľ:  Daňové riaditeľstvo SR 
Realizátor:  Novitech Tax, s.r.o., Ditec, a.s., Pflow, s.r.o. 

Verejná báza dát SLOVSTAT 
Cieľ projektu: Sprístupniť klientom/občanom prostredníctvom Internetu – 
bezplatne a denne 24 hodín - základné štatistické ukazovatele sociálno-
ekonomického a hospodárskeho vývoja SR z rôznych štatistických odborov vo 
forme časových radov. Databáza je dostupná na stránke Štatistického úradu SR 
www.statistics.sk.  
Zadávateľ/prihlasovateľ:  Štatistický úrad SR 
Realizátor:  Infostat 

Aktívny teletext - profesionálny nástroj na zlepšenie 
komunikácie medzi MSÚ a obyvateľmi mesta Malacky  
Cieľ projektu: Zabezpečiť operatívny, lacný, dostupný, pohodlný a moderný 
spôsob informovanosti pre občanov mesta. Aktivizovať občanov, aby sledovali 
dianie v meste v rozličných sférach života a sami sa na ňom podieľali, rozvíjať 
pozitívny prístup k medializácii ich aktivít. Projekt sprehľadnil informácie pre 
občanov a všetko, čo ľudí zaujíma a potrebujú k životu, sústredil do jediných 
„novín na televíznej obrazovke, za ktoré občania nezaplatia ani korunu“. 
Prináša informácie z diania na radnici i mimo nej, vo verejnom sektore, v 
inštitúciách mesta, v občianskych či záujmových združeniach, ale aj v 
politických subjektoch pôsobiacich v meste a poskytuje občiansky informačný 
servis. 
Zadávateľ/prihlasovateľ:  Mestský úrad Malacky 
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Realizátor: Mesto Malacky 

IS na podporu zhodnocovania komunálneho odpadu v 
SR (ePOD)  
Cieľ projektu: Zabezpečiť komplexné informácie o odpadovom hospodárstve SR 
na komunálnej úrovni s dôrazom na ich maximálne možnú recykláciu, 
sledovanie tokov nebezpečných odpadov a tokov odpadov, ktoré nemožno 
skládkovať. Vytvoriť jednotný zdroj informácií, v ktorom bude vedená evidencia 
lokalít zberu a druhov separovaného odpadu v mestách a obciach. Definovať 
jednotný priestor pre kumuláciu žiadostí o poskytnutie príspevku z 
Recyklačného fondu, potvrdenia a pod. Výstupom je jednotná databáza 
popisných a grafických objektov pre komunálny odpad, umožňujúca vizualizáciu 
údajov, rýchlu orientáciu a prehľadné výstupy. 
Zadávateľ/prihlasovateľ: Združenie miest a obcí Slovenska 
Realizátor: Cora Geo, s.r.o. 

Informačný portál o životnom prostredí 
www.enviroportal.sk 
Cieľ projektu: Poskytovanie aktuálnych, autorizovaných a overených informácií 
o životnom prostredí na Slovensku, on-line prístup k databázam tvoreným v 
rezorte životného prostredia, 
informovanie o stave životného prostredia na Slovensku, denne aktualizované 
spravodajstvo o životnom prostredí doma a vo svete, zvýšenie 
environmentálneho povedomia obyvateľstva, podpora environmentálnej 
výchovy.  
Zadávateľ:  Ministerstvo životného prostredia SR 
Realizátor/prihlasovateľ: Centrum enviromentalistiky a informatiky SAŽP 

Atlas krajiny Slovenskej republiky on-line 
Cieľ projektu: Vytvorenie internetovej verzie Atlasu krajiny SR. Umožniť širokej 
odbornej aj laickej verejnosti on-line prístup ku geografickým informáciám 
predstavujúcim stav krajiny Slovenska na začiatku 21. storočia. Projekt 
nadväzuje na projekt Atlas krajiny Slovenskej republiky, ukončený v roku 
2002. Výsledkom tohto ukončeného projektu bolo nové kartografické dielo 
vydané v polygrafickej forme, ktoré podáva komplexný obraz územia 
Slovenska, prináša množstvo informácií obohatených o obrazový, fotografický a 
faktografický materiál.  
Projekt je k dispozícii na www adrese http://www.enviroportal.sk/atlas 
Zadávateľ:  Ministerstvo životného prostredia SR 
Realizátor/prihlasovateľ: Centrum environmentalistiky a informatiky SAŽP 

 

Program elektronizácie knižníc - KIS 3. generácie a 
Virtuálna knižnica Slovenska  
Cieľ projektu: Vytvoriť štandardné a interoperabilné jednotné prostredie a 
prostredníctvom spoločných databáz sprístupňovať zdroje kultúrneho a 
vedeckého dedičstva a poskytovať súvisiace knižnično-informačné služby. 
Vytvorenie portálu ku knižniciam a zbierkam slovenských knižníc "Slovenská 
knižnica" www.kis3g.sk a portálu slovenského kultúrneho dedičstva Memoria 
slovaca www.memoria.sk. Prístup k digitálnym objektom digitálnej knižnice v 
SR a vo svete. 
Zadávateľ/prihlasovateľ:  Slovenská národná knižnica, Ministerstvo kultúry SR 
Realizátor:  VTLS Inc. USA, Unit, a.s., Tempest, a.s., STU 

  
Kategória II. - Zlepšovanie procesov 

Systém EZU (Systém elektronického zberu údajov) 
Cieľ projektu: Racionalizácia prípravy a zberu údajov pre účely sociálneho 
poistenia.  
Integrácia procesov v Sociálnej poisťovni s procesmi zamestnávateľov. 
Významnými prínosmi je operatívnosť zasielania údajov, okamžitá spätná väzba 
zo Sociálnej poisťovne k zamestnávateľom a s tým súvisiace skvalitnenie 
údajov databáz zamestnávateľov a významná úspora prácnosti u 
zamestnávateľov aj v Sociálnej poisťovni. Originálnosť riešenia spočíva v 
internetovej aplikácii bez inštalácie softvéru u používateľov. Riešenie umožňuje 
spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu bez potreby zaručeného 
elektronického podpisu. Systém EZU je pre používateľov dostupný denne 24 
hodín.  
Zadávateľ/realizátor/prihlasovateľ:  Sociálna poisťovňa 

 

Integrovaný IS MÚ Komárno  
Cieľ projektu: - komplexné riešenie automatizácie činností úradu v súvislosti s 
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meniacou sa legislatívou a prechodom kompetencií na miestnu samosprávu, 
integrovaný IS a zásadná inovácia a rozšírenie IT na úrade. K ťažiskovým 
výstupom so zásadným dopadom na skvalitnenie činnosti úradu patrí zavedenie 
a efektívne využívanie registrov – fyzických osôb, kontaktov, elektronických 
podaní a elektronických dokumentov. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Mestský úrad Komárno 
Realizátor: A.V.I.S. 

 

Personálny IS pre riadenie štátnej služby v SR 
Cieľ projektu: Interaktívne poskytovanie a zdieľanie informácií o 
systemizovaných miestach a štátnych zamestnancoch v služobných úradoch v 
Slovenskej republike, na centrálnej, rezortnej a krajskej úrovni, používanie 
štatistických údajov z personálneho systému pre rozhodovacie procesy a 
riadenie štátnej služby, analýzy trendov vývoja štátnej služby a strategické 
rozhodnutia, integrácia prostredia personálnych IS služobných úradov a 
bezpečné on-line pripojenie používateľov zo služobných úradov cez Govnet a 
Internet na server Úradu pre štátnu službu, z dôrazom na ochranu osobných 
údajov. 
Zadávateľ:  PHARE-SR- PAO/CFCU 
Realizátor: ASTEC Global Consultancy Ltd., Data System Soft spol. s r.o. 
Prihlasovateľ: Úrad pre štátnu službu 

 

Implementácia procesného riadenia v MÚ Trenčín 
Cieľ projektu: Profilovať mestský úrad ako organizáciu ústretovú a s blízkym 
vzťahom ku klientom (občanovi a podnikateľovi). Reorganizovať mestský úrad 
na prevádzkovú dokonalosť jeho procesov a znížiť prevádzkové náklady úradu. 
Prínosom je vybavenie záležitostí klienta na jednom mieste, lepší prístup 
zamestnancov úradu k občanom a zvýšenie spokojnosti občanov vrátane 
zvýšenia produktivity práce procesnou integráciou. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Mesto Trenčín 
Realizátor: S&H WARE s.r.o. 

 

IS pre prenájmy priestorov STU 
Cieľ projektu: Implementácia informačného systému pre komplexné riešenie 
problematiky prenájmov priestorov na všetkých fakultách STU v Bratislave 
vrátane UzŠDaJ. 
Implementácia pre potreby zásadnej automatizácie a modernizácie procesov v 
rámci inštitúcie. Využitie systému prinieslo významné efektívne a 
centralizované sprehľadnenie evidencie, spravovania, ekonomiky a 
saldokontného spracovania prenájmov. K dispozícii je aktuálna ekonomika 
prenájmov a prostriedky pre automatizovanú kontrolu korektnosti a včasnosti 
úhrad nájomného s možnosťou hromadnej tlače výziev na úhradu a prípadných 
penalizácií. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  STU, Centrum výpočtovej techniky  
Realizátor: A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o. 

 

Budovanie jednotného integrovaného ekonomického IS 
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Cieľ projektu: Vybudovať jednotný integrovaný ekonomický informačný systém 
celého samosprávneho kraja ako nástroj efektívneho finančného riadenia a 
kontroly všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho 
kraja, ktorý okrem iného umožní rozpočtovanie a finančné plánovanie, vedenie 
ekonomických a účtovných agend, výkazníctvo a komunikácia s IS št. 
pokladne, evidencia majetku, platobný styk s komerčnými bankami a štátnou 
pokladňou, vedenie mzdovej a personálnej agendy. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj 
Realizátor: Datalock, a.s., v spolupráci s Beset , s.r.o.  

UPDV – softvér na komunikáciu so systémom Európskej 
únie SIGL (Système Intégré de Gestion de Licenses) 
Cieľ projektu: - komplexné riešenie elektronického systému na evidenciu, 
spracovanie a vydávanie dovozných licencií pre dovozcov na tovary z Číny a 
tovary pochádzajúce z tretích krajín pre zabezpečenie realizácie opatrení 
platných od 1. mája 2004 vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, 
implementácia pre potreby zásadnej zmeny legislatívy a s následnou 
možnosťou prepojenia na komunikáciu s komunikačným softvérom so 
systémom Európskej únie SIGL, rozšírenie IT na MH SR. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Ministerstvo hospodárstva SR 
Realizátor: A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o. 
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Open Source infraštruktúra (OSIN) 
Cieľ projektu: - vypracovanie návrhu koncepcie využitia „open source“ 
systémov a softvéru v SR, vrátane analýzy kompatibility a analýzy finančných 
dopadov a možných prínosov resp. rizík a návrhu koncepcie podpory pre 
nasadzovanie vybraných aplikácií a systémov v štátnej správe. 
Zadávateľ:  Ministerstvo školstva SR 
Realizátor: EEA s.r.o. v spolupráci s Katedrou informatiky, fyziky a informatiky 
UK a spol. Gordias s.r.o. 
Prihlasovateľ: EEA s.r.o 

On-line podpora pre nové financovanie regionálneho 
školstva 
Cieľ projektu: - zabezpečiť formou on-line pomocou internetovej aplikácie zber 
a sumarizáciu údajov o hospodárení zo škôl a školských zariadení v SR, 
vyhodnotiť reformu financovania regionálneho školstva po roku 2004, 
zabezpečiť zber údajov o počtoch žiakov pre normatívne financovanie v šk. 
roku 2005/2006; Zber je transparentný a prehľadný oproti klasickému prístupu. 
Využitie internetu v základných a stredných školách umožňuje verejnej správe 
v školstve využiť webové riešenie spracovania údajov s minimálnou 
chybovosťou vo veľmi krátkom čase. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Ministerstvo školstva SR 
Realizátor: Ministerstvo školstva SR so Školským výpočtovým strediskom (ŠVS) 
v Liptovskom Mikuláši a SVŠ v Bratislave 

Optimalizácia procesov a systému riadenia v 
podmienkach MH SR  
Cieľ projektu: - vytvorenie súčasnej mapy riadiacich, hlavných a podporných 
procesov za softwérovej podpory v systéme ARIS; analýza súčasných procesov, 
organizačnej štruktúry a systému riadenia; optimalizácia procesov a návrh 
nového procesného modelu, vytvorenie procesných modelov pre následné 
využitie pri implementácii procesného riadenia návrh systému riadenia a 
organizovania práce v súlade s princípmi a zásadami procesného riadenia 
optimalizácia organizačnej štruktúry zavedenie procesného riadenia v 
organizácii za softwérovej podpory v systéme ARIS. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Ministerstvo hospodárstva SR 
Realizátor: S&K Management Systems, spol. s r.o. 

Informatizácia vnútorných procesov Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja a organizácií TTSK 
Cieľ projektu: - vybudovanie integrovaného administratívneho informačného 
systému, 
racionalizácia a informatizácia administratívnych procesov, minimalizácia 
používania papierových dokumentov a formulárov v administratívnych 
činnostiach Úradu TTSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Súčasťou aktivít bolo aj vybudovanie virtuálnej privátnej siete (VUCNET), ktorá 
vytvorila technologické predpoklady pre realizáciu projektu a údržby všetkého 
softwarového vybavenia; jej prevádzkou sa výrazne zefektívnila komunikácia a 
výmena všetkých potrebných informácií medzi všetkými OvZP navzájom a 
Úradom TTSK a OvZP, čo prináša výraznú úsporu finančných prostriedkov. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Trnavský samosprávny kraj 
Realizátor: Fabasoft Slovakia s.r.o. 

Komplexný mestský informačný systém 
Cieľ projektu: Zefektívnenie všetkých procesov a služieb samosprávy 
prostredníctvom informačných technológií, zavedenie softvérových nástrojov 
pre každodennú prácu v rámci jednotlivých oddelení MsÚ a postupná 
elektronizácia jednotlivých evidencií a agend MsÚ. Vytvorenie jednotnej 
centrálnej databázy údajov a odstránenie redundantných údajov z rôznych 
zdrojov, zabezpečenie dostupnosti informácií z rôznych miest. Vytvorenie 
väzieb medzi jednotlivými agendami a zefektívnenie práce zamestnancov 
odstránením duplicitnej práce a zdieľaním informácií. 
krátkom čase. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Mesto Martin 
Realizátor: Cora Geo s.r.o. 

 

Aplikácia identifikačného systému na báze 
bezkontaktnej čipovej karty MIFARE pre používateľov a 
zamestnanecké preukazy  
Cieľ projektu: Nahradiť klasické papierové čitateľské preukazy čipovými 
kartami, urýchliť proces registrácie a preregistrácie používateľov, postupne 
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zredukovať množstvo preukazov oprávňujúcich občanov využívať služby 
rôznych inštitúcií, zaviesť zamestnanecké čipové karty pre zamestnancov 
knižnice. Výsledkom zavedenia čipových kariet je tiež presnejšia identifikácia 
používateľov a lepšia možnosť predísť prípadnému zneužívaniu preukazu 
neoprávnenou osobou. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
Realizátor: EMTest-SK s.r.o. 

SOFIA - Finančný IS pre slovenské verejné vysoké 
školy 
Cieľ projektu: - pokryť všetky požiadavky vysokých škôl na oblasti ich 
ekonomického riadenia, ako sú napríklad finančné účtovníctvo, vedenie 
rozpočtu, spracovanie miezd, obstarávanie a podnikateľská činnosť. Súčasne 
systém zabezpečuje jednotné vytváranie hospodárskych výkazov, ktoré 
ministerstvo pravidelne dostáva od vysokých škôl.  
Finančný informačný systém v rámci projektu SOFIA bude verejným vysokým 
školám (celkovo 20) poskytnutý bezplatne a na báze dobrovoľného vstupu. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Ministerstvo školstva SR 
Realizátor: Siemens Business Services s.r.o., VARIAS a.s., Siemens Businss 
Services GmBH&Co, Rakúsko, VARIAS CZ a.s. 

 

Návrh cestovnej mapy zavádzania elektronických 
služieb verejnej správy na Slovensku 
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu bolo predložiť ucelený návrh, ako 
koncepčne budovať elektronickú verejnú správu na Slovensku prostredníctvom 
zavádzania elektronických služieb. Projekt komplexne analyzuje a navrhuje čo 
všetko treba spraviť, aby informatizované služby verejnej správy boli v čo 
najbližšej dobe reálne prístupné pre všetky subjekty spoločenského života – 
občanom, podnikateľom, ale aj samotným organizačným zložkám verejnej 
správy. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Realizátor: S&K Management Systems, s.r.o.  

 

Informačný systém registra obyvateľov Slovenskej 
republiky a informačný systém správnych agend (IS 
REGOB a IS SA) 
Cieľ projektu:  - zaviesť moderný, komplexný, integrovaný informačný systém 
zahŕňajúci centrálny register obyvateľov s identifikačnými, lokačnými, 
väzobnými a administratívnymi údajmi o osobe, agendu pobytu cudzincov, 
matričnú agendu, agendu hlásenia pobytu, štátno-občiansku agendu, agendu 
cestovných pasov, občianskych preukazov, dopravno-správnu agendu a agendu 
povolení na pobyt cudzincov.  
Nové riešenie IS REGOB a IS SA je základom pre integrovaný systém na tvorbu 
a správu identifikačných dokladov v pôsobnosti MV SR, umožňuje prevádzkovať 
register obyvateľov ako otvorený referenčný register, ktorý zaručí zhodnosť 
údajov v elektronickej forme s údajmi na dokumentoch a ich použiteľnosť v 
ďalších agendách orgánov verejnej správy. 
Zadávateľ/Prihlasovateľ:  Ministerstvo vnútra SR 
Realizátor: Ditec, a.s. 

  

Kategória III.  eGovernment líder - Nominované 
osobnosti 

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. 
poslankyňa Národnej rady SR 

Ing. Miroslav Drobný 
predseda komisie pre informatizáciu samospráv, Únia miest Slovenska 

Ing. Ľudovít Hamaš 
bývalý riaditeľ sekcie informatiky, Sociálna poisťovňa  

RNDr. Zuzana Kajanová 
generálna riaditeľka sekcie justičnej informatiky, Ministerstvo spravodlivosti SR 

Ing. Peter Tomeček 
predseda Trnavského samosprávneho kraja 

Zdroj: ITAPA 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
Kongresu LOToS -  20. októbra  2005 - hotel Turiec, Martin 

 
Prijatie nových členov LOToS - rokovanie viedla Mgr.Nataša Petrová, výkonná riaditeľka 

Prijatie nových členov ( MANIN PB s.r.o. – TV Marika  Považská Bystrica, NTVS s.r.o.- TV 
Pohoda Nové Mesto  nad Váhom, TV LIPTOV  s.r.o.     Liptovský Mikuláš, PROGRES 
MALACKY spol. s .r.o.- eM TV  Malacky, PO-MA spol. s r.o. VIO- Televízia Banská 
Štiavnica, KID a.s.- Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Stará Ľubovňa, RTV Banská 
Bystrica) 
 
 

• Spolupráca s TA3 ( informujú zástupcovia TA3 Bratislava) 
• Spolupráca s NAUTIK TV s.r.o. ( informujú zástupcovia NAUTIK TV 

Bratislava) 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Občianske združenie Junior - Albatros Plus Malacky 
Rada mládeže Bratislavského kraja 

Poslanie  

Rada mládeže Bratislavského kraja vznikla v roku 2001 ako prirodzený dôsledok 
decentralizácie štátnej správy a posilňovania jednotlivých regiónov Slovenska. Je jednou 
z ôsmych rád pôsobiacich na území Slovenska. Vznikla aktivitou ”zdola”, keď už v roku 
2000 sa sformovala Bratislavská rada detí a mládeže s cieľom vytvoriť platformu pre 
spoluprácu detských a mládežníckych organizácií v Bratislave.  
Rada mládeže Bratislavského kraja združuje detské a mládežnícke organizácie pôsobiace na 
území Bratislavského kraja. Spolupracuje so všetkými detskými a mládežníckymi 
organizáciami ako aj profesnými a vzdelávacími organizáciami, cirkevnými spoločnosťami a 
ďalšími organizáciami, ktoré vyvíjajú aktivity prospešné deťom a mládeži. 
Cieľom Rady je presadzovanie spoločných záujmov detí a mládeže bez rozdielu 
vierovyznania, etnickej či rasovej odlišnosti v súlade so všeobecne uznávanými 
medzinárodnými dohovormi a predpismi. Je to najmä Dohovor o právach dieťaťa a Európska 
charta o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov. Inšpiruje sa záväznými normami 
na Slovensku ako napr. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom  a mládeži v SR do 
roku 2007 napĺňaná akčnými plánmi a Zásady vzťahov hl. mesta SR Bratislavy k deťom 
a mládeži. 
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Rada presadzuje záujmy detských a mládežníckych organizácii voči verejnej správe a iniciuje 

stretnutia napomáhajúce vzájomnej komunikácii a participácii. Spolupracuje na vytváraní 

legislatívneho zázemia pre pôsobenie detských a mládežníckych organizácií prostredníctvom 

rôznych predpisov a zásad uplatňovanými v jednotlivých samosprávach. 

Spolupracuje s Vyšším územným celkom, Magistrátom a regionálnou štátnou správou.  
Podieľa sa na vytváraní lepších materiálno-technických podmienok organizácií ako aj 
propagovaní ich činnosti voči neorganizovanej mládeži a verejnosti. Podobne spolupracuje 
s médiami a pripravuje projekty slúžiace na zviditeľnenie aktivít detských a mládežníckych 
organizácií. 
 
Rada podporuje medziregionálnej výmeny aj mimo územia Slovenska a poskytuje informácie 
o grantoch a ďalších možnostiach získavania finančných zdrojov pre fungovanie organizácií 
ako aj informácií o podujatiach pre deti a mládež. 
 
 
 

 

                RADA MLÁDEŽE BRATISLAVSKÉHO KRAJA          

 
 
 
 

 
Pri príležitosti PROJEKTU PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ na MIESTNEJ ÚROVNI sa 
uskutočnila konferencia 8. decembra 2005 v Slovenskom syndikáte novinárov. Bola  
zameraná na prezentáciu výsledkov Projektu, s pozvanými hosťami a zástupcami mládeže. 

 

Rada mládeže Bratislavského kraja 
 

- RMBK vytvára priestor na spoluprácu medzi organizáciami a miestnou 
verejnou správou, 

-     priebežne  zisťuje potreby detských a mládežníckych organizácií a iniciuje   

      pozitívne zmeny na ich napĺňanie, 

-     iniciuje a vytvára koncepčné  materiály na zlepšenie podmienok pre prácu   

      s deťmi a mládežou v regióne,  

-     koordinuje spoločné podujatia, poskytuje informačný servis, propaguje aktivity  

      voči verejnosti,  
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-    spolupracuje s médiami a podnikateľským sektorom,  

-     organizuje podujatia na oslovenie neorganizovanej mládeže, spolupracuje so   

      školami, 

-     sprostredkúva materiálno-technickú pomoc pre organizácie, poskytuje  

       informácie o grantoch a možnostiach získania finančných zdrojov pre  

       fungovanie organizácií,  

-      vytvára priestor na spoluprácu v rámci neziskového sektora a podieľa sa na  

       formovaní a úspešnom začleňovaní mladých ľudí do spoločnosti,  

-      poskytuje konzultačno-poradenskú činnosť voči organizáciám ako aj širokej  

       verejnosti. Podieľa sa na zlepšovaní imidžu mladých ľudí, a tým zvyšuje ich  

       šance presadiť svoje kreatívne nápady,  

-      úzko spolupracuje s Radou mládeže Slovenska a ďalšími regionálnymi radami  

       doma i v zahraničí, 

-  iniciuje výmenné (medziregionálne) stretnutia, zúčastňuje sa zahraničných  

       podujatí za účelom spolupráce a získavania skúseností pri presadzovaní potrieb  

       detí a mládeže. 

 

Doterajšie Projekty 

* Týždeň detí a mládeže „Daj vedieť, že si ... 2003, 2004“ 

* Súčasťou bol Okrúhly stôl pre predstaviteľov samosprávy a DM organizácií 

   (október 2003, máj 2004) 

* Dotazníkový prieskum potrieb organizácií – slúžil ako podkladový materiál pre 

miestnu   

   legislatívu - november 2003 – máj 2004 

  * Dohovor o spolupráci medzi RMBK a VÚC (marec 2005) 

  * Projekt participácie mladých ľudí na miestnej úrovni 2005 

  * Mediálny projekt 2005 

___________________________________________________________________________ 

 

Demokratické fórum mladých 
 
Politika vládne a hýbe svetom. Dennodenne možno v médiách sledovať vystúpenia politikov, 
stretnutia či vzájomné konfrontácie. Politika ako fenomén je tvorená roznymi združeniami, 



 55 

organizáciami, či politickými stranami, ktoré združujú ľudí s podobnými-rovnakými názormi, 
záujmami a hodnotami..Niektoré skupiny, ktoré sa dostanú až k vrcholu moci, určujú nám 
podmienky k životu prostredníctvom schválených zákonov, regúl či zákazov. My obyčajní 
ľudia pod ich vplyvom sme ako hračky žijúce a prisposobujúce sa im predstavám a nápadom. 
Lenže prečo by sme sa aj my občania nemohli aspoň v malej miere spolupodieľať na 
formovaní a vytváraní nášho života, upozorňovať na naše problémy a požadavky, ktoré  
vrcholný predstavitelia našej republiky nevidia a necítia. Hlas jednotlivca v dave ľudí nieje 
možné počuť, avšak hlasy istej sociálnej skupiny a skupín, či hlasy viacerých už majú šancu 
preniknúť  ku kompetentním. V jednote je sila a spojením síl možu občania mať veľkú moc a 
vplyv na vylepšovanie životnej úrovne a nedostatkov v politike a jej dosahov.. 

Aj za týmto účelom posobí v Malackách obč. združenie DFM /demokratické fórum mladých/ 
na zjednotenie ľudí, tiež občania ktorí sa cítia duchom mladí a majú chuť  niečo zmeniť pre 
lepšie podmienky či už v spoločenskej,  kultúrnej alebo sociálnej oblasti. Toto združenie 
vzniklo regionálnou konferenciou DFM v Malackách dňa 14.10.2004, kde boli zvolení 
funkcionári DFM pre okres Malacky a vytvorená členská základňa za účasti 
Mgr.Kapralikovej-ústrednej predsedníčky DFM . Svoju aktívnu činnosť  sme ale zahajili už v 
januári 2004 roznymi podpornými akciami a aktivitami. Chceme osloviť mládež aj všetkých 
občanov okresu Malacky pri podpore, spoluúčasti a spolupodielaní sa pri na našich 
aktivitách. Radi tých, ktorí majú chuť a záujem s nami spolupracovať privítame v našom 
združení.                                                                               

DFM je mimovládne občianské zruženie mladých ľudí. Jednou z doležitých úloh je podpora 
záujmu mladej generácie o politické dianie a vytváranie podmienok pre ich aktivny vstup do 
verejno-politického diania. Chceme spolupracovať s odborníkmi a profesionálnymi politikmi, 
učiť sa z ich skúseností.  Ako Slováci máme základné piliere : národno-občiansky, 
kresťansky, a sociálny. Chceme a dokážeme sa dohodnúť a spolupracovať s každým, kto 
vyznáva rovnako ako my tieto hodnoty: slobodu a zodpovednosť, solidaritu, vlastenectvo, 
demokraciu a pravdu. Na aplikovanie týchto hodnot má byť založené zodpovedné politické 
konanie. 

Demokratické Forum Mládeže /ďalej len DFM/, vzniklo podľa Zákona 83/90Z.z. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Na základe tejto skutočnosti bolo riadne 
zaregistrované a jeho Stanovy boli potvrdené Ministerstvom vnútra dňa 19.06.2003 pod 
číslom spisu VVS/1-900/90-21999.  

Dňa 07.06.2003 sa uskutočnil ustanovujúci Kongres DFM v Banskej Bystrici.Verejným 
hlasovaním bolo zvolené Republikové predsedníctvo DFM pod vedením Mgr.Kaprálikovej 
Ivany.  Dňa 14.10.2004 sa konala regionálna konferencia DFM v Malackách, kde boli 
zvolení funkcionári DFM pre okres Malacky a vytvorená členská základňa. Svoju aktívnu 
činnosť   zahajili už v januári 2004. 

                                                                                              Maďar David  

                                                                                     Okresný preds.RgR DFM Malacky 
Malacky dňa 4.2.2005                                                                                                     

___________________________________________________________________________ 
  

100 kníh Tatra banky 
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Tatra banka v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou L.C.A. 
a vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom poriadali literárne soirée so spisovateľmi 
  
Karolom Horváthom, Silvesterom Lavríkom a Lacom Keratom 
  
podujatie v rámci projektu 100 kníh Tatra banky v spolupráci s Mestskou knižnicou Malacky 
16. februára 2005 v Spoločenskom dome MCK na Mierovom námestí č. 10 v Malackách 
  
Knižný dar pre knižnicu odovzdal riaditeľ pobočky Tatra banky v Malackách Ing. Stanislav 
Maršálek 
___________________________________________________________________________ 
  
Karol Horváth  (*15.2.1961, Bratislava) – detstvo a mladosť prežil v Malackách. Po maturite 
na Gymnáziu v Malackách vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove. Po štúdiách 
pracoval ako pastier oviec, pomocný stavebný robotník, učiteľ ZŠ a ZUŠ, tajomník MNV, 
šéfredaktor súkromného rádia, produkčný bábkového divadla, redaktor Slovenského rozhlasu 
v Bratislave, copywriter reklamnej agentúry, stály aj hosťujúci dramaturg viacerých divadiel. 
Momentálne pracuje v kultúrnom oddelení denníka Národná obroda. Je autorom viacerých 
divadelných hier a dramatizácií. Vlani zvíťazil s poviedkou Absolútny sluch v literárnej 
súťaži Poviedka 2004 (získal 2. miesto, prvé nebolo udelené) a pripravuje na vydanie svoju 
debutovú zbierku poviedok. Krátke prózy publikoval v denníkoch SME, Pravda a v časopise 
Vlna. 
  
Silvester Lavrík (24.1.1964, Spišský Štiavnik). Pôvodne sedliacky syn, potom učiteľ 
slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, neskôr autor a režisér divadelných a rozhlasových 
hier a iných audiovizuálnych anomálií. Príležitostne sa živil drobnými remeselníckymi 
činnosťami (výroba pascí na myši, drevených detských hračiek, schodísk, nábytku), 
pltníčením na Dunajci, ako lesný robotník, pohonič, copywriter a creative director v 
reklamnej agentúre, počas VZS vozil opitých dôstojníkov z krčmy aj do krčmy. Prvú 
poviedku uverejnil na podnet triedneho učiteľa Hanáčka v siedmej triede, na gymnáziu sa 
kvôli plachosti a despotickej slovenčinárke odmlčal. Jeho záľubou je zakladanie divadelných 
súborov (12), festivalov (3) a literárnych súťaží (5).Je autorom divadelných, rozhlasových a 
televíznych textov, textov piesní, návodov na použitie a svadobných oznámení, väčšinou 
zverejnených. Napísal jednu pohrebnú reč a viacero spomienkových textov, ktoré boli takisto 
zverejnené. Žije a pracuje v Spiškom Štiavniku, Bánovciach nad Bebravou, Dolnom Kubíne, 
Bratislave, Zlíne, Prahe, Martine, Košiciach, Trnave, Brne, Českých Budějoviciach, Ostrave, 
Budapešti... Debutoval v decembri 2002 zbierkou poviedok „Allegro barbaro“. V roku 2004 
vydal knižne monodrámu „Villa Lola “ a obrazovo-textovú publikáciu Slovensko v lete. V 
súčasnosti dokončuje knihu modrených rozprávok pre deti „Ujo Teta“ a zbierku poviedok 
„Volume secondo“.  
  
Laco Kerata (*1961, Bratislava) – absolvent divadelnej réžie na bratislavskej Divadelnej 
fakulte VŠMU (1989). V roku 1991 s Blahom Uhlárom a Milošom Karáskom založili 
Divadlo STOKA, kde pôsobil ako herec, režisér a autor. Okrem práce v divadle spolupracuje 
najmä s dramaturgiou Slovenského rozhlasu. V roku 2002 založil Združenie MED, s ktorý 
ako autor a režisér vytvoril inscenácie „Ach, architekt“, „Melanž“ a „Mlyny asi nemelú“.V 
roku 2004 začal v Divadle a.ha organizovať literárno-hudobné večery „Vari sa mi marí“, kde 
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si volá hostí, ktorí čítajú na scéne jeho básne, poviedky, monológy, dialógy. Hosťom okrem 
iných bola aj Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, a iní. 
Vydal dve knihy dramatických textov „Rádiové hry“ a „Večera nad mestom“ a zbierku 
poézie „Prišiel som, videl som“. Prozaicky debutuje v roku 2004 knihou „Mám sa...“ 
   

 
 
Malackí hasiči v zahraničí 
 
Tradičnej hasičskej slávnosti sv. Floriána v rakúskom meste Strasshof, 
ktorá sa konala 5. mája 2005 sa za mesto Malacky zúčastnili zástupca primátora Ing. Jozef 
Bulla, veliteľ MsHZ Ivan Šíra, preventivár PO mesta Rudolf Salay a tajomník DHZ František 
Šimoník. 
Slávnosť sa konala v peknom prostredí športového areálu robotníckeho domu. Po sprievode 
bola prehliadka nastúpených jednotiek, spolková hymna, hymna Európskej únie, vystúpenie  
duchovného, príhovory a zdravice verejných  a hasičských funkcionárov. Nasledovalo sláv- 
nostné prijatie nových členov do hasičského zboru, udelenie ocenení  a vyznamenaní hasičom 
a hasičkám, spomienka na zosnulých hasičov položením venca pri stožiari s vlajkou za 
doprovodu dychovej hudby, zemská  hymna, slávnostné defilé hasičských jednotiek so 
zástavami pred pristavenou  hasičskou technikou a  voľná zábava v útulných priestoroch 
robotníckeho domu. 
Slávnostný charakter tohto tradičného stretnutia hasičov a záchranárov podčiarkli podmanivé 
vstupy dychovej hudby. Zo Slovenska sa tejto slávnosti zúčastnili zástupcovia  
3 dobrovoľných hasičských zborov. Priaznivý dojem na nás zanechala vzorná pripravenosť  
a organizácia celého podujatia. Rakúskym kolegom ďakujeme za pozvanie na túto krásnu 
hasičskú slávnosť. Prajeme im veľa úspechov pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v ich 
krajine a tešíme sa na ďalšie spoločné priateľské stretnutia. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Otvorenie poradne pre osamelé matky 
 
8.júna 2005 sa v Malackách slávnostne otvorila  Poradňa pre osamele matky v priestoroch 
budovy Mestského úradu Malacky (bývalá Nafta). 
 
 
Lubica Holesova, predsednicka FOMA.    
___________________________________________________________________________ 

 



 58 

  
Deň nezábudiek 
 
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (10. október),  zorganizovala Liga za 

duševné zdravie  v dňoch od 7. do 15. októbra kampaň „Týždeň duševného zdravia“. 

Tento týždeň je venovaný najmä ľuďom s duševným ochorením, ako aj oblasti 

prevencie a liečby psychických chorôb. Jedným zo sprievodných podujatí je 

celoslovenská zbierka „Dni nezábudiek“ (13.-15.októbra). Realizuje ju Liga za duševné 

zdravie spolu s Úniou materských centier a združením ODOS.  

Pri zbierke pomáhajú dobrovoľníci zo stredných škôl, (v Malackách študenti 

gymnázia), organizácie pacientov a príbuzných, pedagogicko – psychologické poradne, 

úrady verejného zdravotníctva a niektoré psychiatrické oddelenia a mnohí ďalší. 

 
Keď bolí telo, okolie dokáže prejaviť súcit a pomôcť, ale keď ochorie duša, človek sa zrazu 
stáva čudákom, či dokonca bláznom. V súčasnosti vo svete trpí duševnými poruchami až 
štyristo miliónov ľudí. Snahou Ligy za duševné zdravie je pomôcť nielen ľuďom 
postihnutým duševnou poruchou, ale aj celej spoločnosti, aby bola viac tolerantná 
a ohľaduplná. Kampaň má upozorniť na prepojenie duševného a telesného zdravia 
a predstaviť formy starostlivosti o duševné zdravie v každom veku človeka. 
  
Krehkosť Nezábudky symbolizuje zraniteľnosť ľudskej duše, preto kúpou tohto 

kvietku prejavíte solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia duševným ochorením.  

Vyzbierané peniaze budú použité na zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví 
a duševných chorobách – preventívna činnosť, osvetové aktivity a podporu činnosti združení 
pacientov i profesionálov z oblasti duševného zdravia. 
 

 
 

MUDr. Breier Peter                                       Mgr. Čermáková Katka 
     prezident LDZ                                                                                výkonná riaditeľka LDZ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CVČ v máji 
 
2. – 6. máj   Okresné kolo – basketbal (chlapci, dievčatá)  
  9. máj        Deň matiek – kultúrny program, I. ZŠ 
11. máj        Slávik Slovenska, Synagóga 
14. máj        Memoriál A.Šveca, Zámocký park, štadión 
14. máj        Národná cyklistická súťaž o pohár olympijského víťaza A. Tkáča, Zámocký 
park,  
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                    štadión  
17. máj        Okresné kolo – atletika (st. žiaci), IV. ZŠ  
24. máj        Okresné kolo – atletika (ml. žiaci), IV. ZŠ  
29. máj        Návšteva divadelného predstavenia (Hra o sv. Dorote, DPOH Bratislava)   
___________________________________________________________________________ 
 
Výsledky okresných kôl olympiád 
 
     V mesiaci január a február 2005 Centrum voľného času v spolupráci so základnými 
školami zorganizovalo 5 olympiád, ktorých sa zúčastnilo 180 žiakov  škôl malackého okresu. 
26. 1. 2005 sa na ZŠ Záhorácka ul. v Malackách uskutočnilo okresné kolo  
 
MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY – kategória Z  
 
Výsledky MOZ 
 – 4. ročník: l. Jakub Mackovič /ZŠ Zohor/, 1. Jana Mihalovičová 
                                             /ZŠ Stupava/, 2. Tomáš Gábrš /ZŠ Štúrova, MA/, 3. Dorota 

Balúchová /ZŠ J. Dérera, MA/,3. Andrea Slezáková /ZŠ 
Stupava/, 3. Marek Vaľko /ZŠ Zohor/ 

- 5. ročník: 1. Samuel Jaklovský /Gymnázium MA/, 1. Trung Dang Quoc  
                   /Gymnázium MA/ , 2. Alena Damková /Gymnázium MA/   

2. Róbert Hudáček /ZŠ Stupava /, 2. Sabina Poláková /ZŠ 
Sološnica/, 2. Lukáš Šimek /ZŠ Zohor/ 

- 9. ročník: 1. Veronika Vicianová /ZŠ Olšovského, MA/, 2. Rastislav             
                                             Rovný /ZŠ Stupava/, 3. Soňa Bieliková /ZŠ J. Dérera, MA/ 
 
3. 2. 2005 sa na ZŠ Štúrova konala GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 
 
Výsledky GO – 5. ročník /kat. I/: 1. Aneta Ritomská /ZŠ Sološnica/, 2. Martin Fock  
                                             /ZŠ J. Dérera/, 3. Jakub Kópas /ZŠ Stupava/ 
- 6. ročník /kat. H/: 1. David Elšík /ZŠ Štúrova, MA/, 2. Ľuboš   Janotka     /ZŠ J. Dérera,   
                                             MA/ 
-7. ročník /kat. G/: 1. Tomáš Krenek /ZŠ Veľké Leváre/, 2. Peter    Zajaček           /ZŠ   
                                             Olšovského, MA/, 3. Daniel Blažíček /ZŠ Štúrova, MA/ 
-  8. ročník /kat. F/: 1. Matúš Jevčák /ZŠ Stupava/, 2. Sabína   Gloneková /ZŠ J. Dérera, MA/,   
                                              3. Alžbeta Gelingerová /ZŠ Olšov., MA/ 
- 9. ročník /kat. E/: 1. Alexandra Nováková /ZŠ Záhorácka, MA/, 2. Jakub Sedlák /ZŠ  
                                               Štúrova, MA/, 3. Matej Gubiš /ZŠ Veľké Leváre/  

  
7. 2. 2005 sa v CVČ Malacky konala BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
 
Výsledky BiO – kategória C:1. Oliver Rovný /ZŠ Stupava/, 2. Rastislav Rovný /ZŠ Stupava/,    
                                                3. Kristína Čermáková /ZŠ J. Dérera, MA/ 
 
9. 2. a 10. 2. 2005 sa na ZŠ v Sološnici konali jazykové olympiády 
 
Výsledky OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU – kat. 1 A: 1. Adam Mackovič 
                                           /ZŠ Vysoká pri Morave/, 2. Milan Peschl /ZŠ Stupava/,  
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 3. Monika Bolfová /ZŠ J. Dérera, MA/ 
                 - kat. 1 B: 1. Mária Kadlecová /ZŠ Štúrova, MA/, 2. Agneša         
                 Vavrinová /ZŠ Stupava/, 3. Adam Kapitáň /ZŠ Pl. Štvrtok/ 
 

Výsledky OPYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU – kat. 1A: 1. Lenka Slezáková /ZŠ  
                                           Stupava/, 2. Petra Prošeková /ZŠ J. Dérera, MA/, 3. Andrea  
                                           Bencová /ZŠ Olšovského, MA/ 
                                           - kat. 1B: 1. Lucia Šírová /ZŠ Sološnica/, 2. Peter Kadlec /ZŠ 

Štúrova, MA/, 3. Igor Lacík /ZŠ Stupava/ 
 - kat. 2E: 1. Dušan Sládečka /Gymnázium Malacky/  
    

Ďakujeme jednotlivým základným školám za poskytnutie priestorov na súťaže. 
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 
_______________________________________________________________ 
 
 

Prezentácia školy – Gymnázium - Malacky, Ul. 1. mája 8 
 
Študijný odbor: 
4 - ročné štúdium: všeobecné zameranie, dve triedy 
8 - ročné štúdium: zameranie na cudzie jazyky , jedna trieda 
    /v pláne je jedna trieda so športovým zameraním/ 
 
 
Možnosť štúdia cudzích jazykov: 
anglický, nemecký, latinský, taliansky, /plánujeme francúzsky/ 
 
 
Podmienky prijatia na štúdium: 
4- ročné: prijímacie pohovory zo SJ a M 
    bez prijímacích pohovorov - žiaci s priemerom do 1,2 a súčasne   
               umiestnení na prvých troch miestach v predmetových  súťažiach  

               a olympiádach v regionálnom , krajskom alebo celoslovenskom kole  

               /okrem  športových súťaží/ 

8- ročné: prijímacie pohovory zo SJ a M 
 
 
Úspešnosť absolventov na prijímacích pohovoroch na VŠ: 
Pre šk. rok  2004/2005  .........90,4 % úspešnosť 
 
Prečo si vybrať túto školu: 
1. Vysoká kvalita výučby, plne kvalifikovaný tím učiteľov, vysoká náročnosť na  
   vedomosti žiakov. 
2. Široká ponuka vzdelávacích programov, voliteľných a nepovinných predmetov. 
3. Informatika a výpočtová technika sa vyučuje vo všetkých ročníkoch  
   štvorročného i osemročného štúdia. 



 61 

4. Konverzácia z nemeckého jazyka s rakúskym lektorom. 
5. Akreditácia školy na medzinárodnej úrovni, vysoký rating školy pridelený  
   medzinárodnou komisiou.   
   Absolventi získajú  celosvetovo uznávaný certifikát v slovenskom  
   a anglickom  jazyku /na požiadanie i v inom cudzom jazyku / zo všetkých  
   vzdelávacích programov,  ktoré  navštevujú. 
   Certifikované vzdelávacie programy:  

• gymnázium - 4 ročné 
• gymnázium - 8 ročné 
• ekonómia  - 3 ročný vzdelávací program 
• obchodná angličtina – 1 ročný vzdelávací program 
• informatika, programovanie – krátkodobé i dlhodobejšie kurzy 

6. Široká ponuka zmodernizovaných a na  úrovni vybavených odborných učební:  
•  laboratória chémie, fyziky, biológie 
•  tri učebne výpočtovej  techniky 
•  multimediálna učebňa vybavená stereoozvučením a datavideoprojektorom 
•  dve učebne cudzích jazykov 
•  učebňa spoločenskovedných predmetov 
•  učebňa geografie, učebňa hudobnej a výtvarnej výchovy 
•  poslucháreň 
•  školská knižnica s počtom 7400 titulov 
•  zmodernizovaná telocvičňa , vonkajšie ihriská 
•  fitnescentrum a posilovňa 
•  od apríla 2005 vlastná školská jedáleň 
 

 
7. Voľný prístup na internet v čase pred vyučovaním, počas vyučovania i po  
   vyučovaní 
8. Dosahovanie vynikajúcich výsledkov v predmetových a športových súťažiach,  
   olympiádach a SOČ /stredoškolská odborná činnosť/ až v celoslovenských  
   a medzinárodných kolách. 
9. Bohatá mimoškolská činnosť - krúžky, aktivity študentského parlamentu,  

   exkurzie domáce i zahraničné, medzinárodné projekty, športové aktivity 

   vrátane lyžiarskych kurzov a splavu riek, školské koncerty, školské divadlo  

   v anglickom jazyku.... 

10.ONLINE klasifikácia a dochádzka – rodičia si môžu získavať informácie  

   o prospechu a dochádzke svojho dieťaťa prostredníctvom internetu. Údaje sú  

   kódované, aktualizované priebežne, minimálne dvakrát mesačne. 

                                                                    
 
                                                                 riaditeľka školy RNDr. Elena Krajčírová                                                        
 
________________________________________________________________ 
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Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole 
10. 2. 2005 - Mgr. Mária Míznerová,  Mgr. Eva Rozborilová 
 
Ponúkame: 

- odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím  
 (psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia) 

- diagnostiku a terapiu špecifických porúch učenia 

- logopedickú starostlivosť 

- špeciálnopedagogickú diagnostiku a terapiu 
 (v spolupráci s rodinou, psychológom, lekárom, učiteľmi predškolských zariadení 
 a škôl, príp. inými odborníkmi) 

- rediagnostické vyšetrenia 

- poradenskú, konzultačnú a metodickú pomoc rodičom, učiteľom a výchovným 
 poradcom 

- odbornú pomoc školám, ktoré vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím 
 (špeciálne triedy pre mentálne postihnutých žiakov a vzdelávanie žiakov 
 s mentálnym postihnutím integrovanou formou v podmienkach štandardnej  
 triedy ZŠ) 

- poradenskú činnosť rodičom detí s iným druhom postihnutia 

- ponúkame školám účasť špeciálneho pedagóga pri zápise žiakov do  
 1. ročníka ZŠ 

Činnosť poradne je zameraná aj na deti predškolského veku 
 
Odborníci v ŠPP pracujú denne od 8.00 – 16.00 h. Na požiadanie zákonných zástupcov detí 
denne do 19.00 h,  v sobotu od 8.00 h – 14.00 h. 
 
Do poradne sa treba vopred objednať. V prípade potreby pomôžeme a poradíme ihneď. 
___________________________________________________________________________ 
 

Malacky - Kultura bez tlmočníka 2005 

 
Medzinárodný festival detí a mládeže „KULTÚRA BEZ TLMO ČNÍKA  2005“ 
Malacky, 27. – 28. mája 2005 

 
Oficiálni hostia podujatia : 
 
ALBERTIRSA (H) Fazekas László - primátor mesta Albertirsa       
                         Kassik Károly  - poslanec ms. zastupiteľstva 
   Kaáriné Kabay Lilla - poslankyňa ms. zastupiteľstva 
   Holánszky Kálmánné - poslankyňa ms. zastupiteľstva 
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   Kovács Lászlóné - poslankyňa ms. zastupiteľstva 
 
SZARVAS        (H) Kiszely Mihály - zástupca primátora mesta Szarvaš 
   Mótyán Tibor  - predseda Slovenskej samosprávy mesta 
Szarvaš 
 
Veľvyslanectvo (H): Szesztay Adam -kultúrny atašé Veľvyslanectva Maďarskej  
                                                                         republiky 
 
GÄNSERNDORF Franz Csucker - člen Mestskej rady 
  (A) Franz Kastner             - riaditeľ Hudobnej školy v Gänserndorfe 
 
VESELÍ nad Mor. Josef Planý  - zástupca starostu mesta Veselí nad Moravou 
          (CZ) Jitka Menšíková - pracovníčka odboru kultúry MsÚ vo Veselí n.  
                                                                          Mor.  
 
śNIN  (PL) Jarosław Jaworski - primátor mesta śnin 
   Stanisław Głogowski - podpredseda Mestskej rady v śnine 
 
Veľvyslanectvo (PL): Wojciech Biliński - konzul Veľvyslanectva Poľskej republiky 
 
GAGGIANO   (I) Franco Miracoli - primátor mesta Gaggiano (gadžáno) 
   Giuseppe Gatti - zástupca primátora mesta Gaggiano 
   Francesco Berardi - poradca primátora 
   Mario Germani - šofér 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Záchranná brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách 

 

 
 

pri príležitosti sv. Floriána – patróna hasičov sa uskutočnil Ďeň otvorených dverí  
4.5.2005 v priestoroch záchrannej brigády HaZZ v Malackách naTovárenskej ulici č. 1 
Program : 

- ukážky výcviku a činnosti príslušníkov záchrannej brigády HaZZ 
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- ukážky záchranárskeho modulu pre zahraničie 
- ukážky techniky 
- súťaže pre deti 

___________________________________________________________________________                             
  
ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA  HASI ČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU                        
V MALACKÁCH - Záchranársky modul pre zahrani čie 

 

Záchranársky modul pre zahraničie – forma organizácie pomoci pri riešení krízových situácií 

a jednotného postupu plnenia úloh pri záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach. 

Modul má organizačnú štruktúru - riadiacu skupinu, jej práva a povinnosti, ako aj ostatných 

príslušníkov modulu a technické parametre modulu. 

Záchranársky modul môže byť nasadzovaný hlavne pri vykonávaní záchranných, 
lokalizačných a likvidačných prác pre zahraničie, ale nie je vylúčené ani nasadenie pre 
Slovenskú republiku. Zasahuje pri vzniku mimoriadnych udalostí, ako sú živelné pohromy, 
havárie, katastrofy a plní spravidla tieto úlohy:  
- vykonáva prieskum v priestore zásahu a v predpokladanom mieste plnenia úloh, 
-  vyhľadáva osoby, 
-  vyslobodzuje osoby, 
-  poskytuje prvú predlekársku pomoc postihnutým, 
- plní špeciálnu činnosť súvisiacu so záchranou ľudských životov zo vzduchu v súčinnosti 
s leteckou záchranou. 
  
Modul pozostáva z príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených na prezídiu, 

v záchranných brigádach a psovodov so psami z odboru kynológie Prezídia Policajného 

zboru.  Pri výbere príslušníkov do modulu sa posudzuje predovšetkým odborná spôsobilosť, 

zdravotný stav, fyzická zdatnosť a záujem o záchrannú  činnosť. Záchrannú činnosť môže 

vykonávať len ten príslušník HaZZ, ktorý získal kvalifikáciu záchranár špecialista. 

V module je zaradených celkovo 24 osôb, čas pohotovosti jeho  nasadenia je do 12 hodín, 
pripravenosť modulu na  plnenie úloh po príchode na miesto zásahu je do 1 hodiny a 
maximálny čas trvania nasadenia modulu do14 dní. 

Modul  je vybavený najmodernejším materiálom a technikou na plnenie úloh, na ktoré je 
predurčený a v rámci štruktúr HaZZ bol po prvýkrát nasadený v decembri 2003 na pomoc 
iránskemu mestu Bam, ktoré postihlo v decembri 2003 ničivé zemetrasenie.   

Aktivity záchranárskeho modulu pre zahraničie sú: 

- poskytnutie pomoci pri záchranných prácach obetiam zemetrasenia v Iráne v meste Bam 
v dňoch 27.12.2003 – 1.1.2004   
- medzinárodné taktické cvičenie „Beskydy 2004“ v Českej Republike v dňoch 15.-
16.9.2004. Cvičenie sa konalo vo Frídku-Místku. Cieľom bolo precvičenie činností 
súvisiacich so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami v prípade použitia 
rádiologických zbraní, tzv. „špinavej bomby“ zložkami IZS 
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- medzinárodné cvičenie „EUDREX 2004“ v Rakúsku v dňoch 18.-22.10.2004. Cvičenie sa 
konalo 40 km od Viedne vo fiktívnom štáte Tritolia zamerané na simulovanie zásahov 
v prípade úniku rádioaktívnych, biologických a chemických látok z poškodených 
priemyselných zariadení a vykoľajenia vlaku po zemetrasení. Cieľom bolo precvičiť sily 
a prostriedky na odstraňovanie katastrof a zosúladiť činnosť medzinárodných záchranárskych 
tímov, ako aj postup Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych otázok s Euroatlantickým 
koordinačným centrom NATO na riešenie katastrof 
- ukážky záchranárskeho tímu s použitím horolezeckej a špeciálnej techniky pri záchrane 
osôb alebo pri sebazáchrane vo výškach a hĺbkach a taktiež s použitím vrtuľníka (deň polície, 
deň otvorených dverí, výstava INCHEBA-Bratislava, FIRECO-Trenčín) 
- zabezpečovanie veľvyslanectva USA špeciálnou monitorovacou skupinou pri rôznych 
príležitostiach 
- súťaže záchranárov a vzorná reprezentácia záchrannej brigády (o „Putovný pohár 
prezidenta HaZZ“, „Schody“, „Putovný pohár štátneho tajomníka MV SR v brannom preteku 
a požiarnom útoku“)  
 

 Medzi najstarších, najskúsenejších a najaktívnejších členov záchranárskeho modulu 
pre zahraničie od záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách patria: 

pplk.Ing.Zdenko Závodný, pplk.Ing.Július Predajnianský, ppor.Július Ludas a nrtm.Martin 

Horský  

_________________________________________________________________________ 

Prínos pre pacientov: v Nemocnici v Malackách platí od 1.07.2005 nový parkovací 
systém 
 
Malacká nemocnica je už takmer rok v správe spoločnosti Nemocničná a.s. Počas uplynulého 
roka prešla Nemocnica výraznými zmenami, ktoré zlepšili úroveň poskytovaných služieb 
a zvýšili záujem pacientov o liečbu v malackej nemocnici. Do prevádzky bolo spustené nové 
pracovisko počítačovej tomografie, pribudli nové sonografické zariadenia, röntgeny, začali sa 
operácie šedého zákalu, boli vybudované nové oddelenie anesteziológie a intenzívnej 
medicíny. 
Spomínané zmeny sa týkali kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Všetci pacienti 
a návštevníci malackej nemocnice si však nemohli nevšimnúť, v akom stave sa nachádza 
areál Nemocnice. Veľkým problémom je množstvo áut parkujúcich priamo v areáli 
nemocnice – pod oknami izieb pacientov i ambulancií. Mnohé vozidlá parkujú 
nedisciplinovane na tráve. Autá pacientov i personálu neraz parkovali tak, že blokovali vjazd 
vozidiel Rýchlej zdravotnej pomoci, či vozidiel,  ktoré privážali chorých akútne prípade na 
ošetrenie. 
Preto bude s účinnosťou od 1.júla 2005 vjazd do areálu povolený len vozidlám, privážajúcim 
akútne stavy (na nutný čas na vyloženie a naloženie pacientov  do 30 min.)  a osoby ZŤP. Pri 
vjazde do areálu obdrží vodič od obsluhy na vrátnici potvrdenie s vyznačeným časovým 
údajom. Vozidlám bude umožnený vjazd pre budovu Polikliniky na potrebný čas, potom 
svoje autá preparkujú dna vyhradené parkovisko. Parkovanie dlhšie ako 30 min. bude 
spoplatnené dennou taxou 60 Sk.  
Parkovisko pre zamestnancov a pacientov sa nachádza v zadnej časti areálu nemocnice. 
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Bezplatný vjazd  a parkovanie bude platiť pre držiteľov preukazov ZŤP. Tí môžu parkovať 
priamo pred budovou Polikliniky na vyhradenom mieste.  
Každý záujemca o parkovanie si môže zakúpiť parkovací preukaz, spoplatnený podľa 
aktuálneho cenníka. 
Na záver by sme radi zdôraznili, že pred areálom Nemocnice je všetkým návštevníkom 
dostatočne veľké bezplatné parkovisko.  
Ubezpečujeme všetkých pacientov a návštevníkov, že uvedené opatrenie slúži k zvýšeniu 
spokojnosti a bezpečnosti personálu i pacientov Nemocnice s poliklinikou.. Veríme, že 
všetkým pacientom a návšteníkom našej Nemocnice vytvoríme dôstojné a príjemní miesto na 
liečbu. 
___________________________________________________________________________ 
 
Bezplatný internet pre každého  
 
 

 
 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu 
PHARE CBC Slovensko - Rakúsko 

 
Sen sa stal skutočnosťou. V Malackách má verejnosť zabezpečený bezplatný prístup na 

internet.  
 
 

Podnikateľský inkubátor v Malackách pripravil v spolupráci s Mestom Malacky 
a dvoma zahraničnými partnermi (RIZ Niederösterreich a Mesto Gänserndorf) medzinárodný 
projekt slúžiaci ako obyvateľom mesta Malacky a okolia tak i podnikateľom Záhoria a 
regiónu Weinviertel. Projekt s názvom „Od informácie k hospodárskemu rozvoju“ sa 
začal realizovať v júny tohto roku a môže sa pochváliť už prvým výsledkom, ktorý slúži 
obyvateľom regiónu. 
 

Ide o dva internetové terminály (informačné kiosky), ktoré sú umiestnené v centre 
Malaciek v budove podnikateľského inkubátora. Oba terminály slúžia verejnosti s cieľom 
poskytnúť prístup na internet každému, kto má záujem získať aktuálne informácie o dianí 
v Malackách, Inkubátore Malacky, alebo sa zoznámiť so zahraničnými  partnermi oboch 
inštitúcií.  
 

Zaujímavou perličkou internetových terminálov je však bezplatný prístup na 
akúkoľvek internetovú stránku či možnosť poslať e-mail priamo z mesta so svojou 
fotografiou, krátkym filmom alebo zvukovým pozdravom.  
 

Prvý bezplatný internet v Malackách je všetkým k dispozícii celý pracovný  týždeň od 
8:00 do 18:00 h. a v sobotu do 12:00 h. Každý užívateľ môže po internete voľne surfovať 15 
minút, pri čom po uplynutí tejto doby uvoľní miesto ďalšiemu záujemcovi. Ak však žiadny 
ďalší záujemca na internet nečaká, Vaše surfovanie je neobmedzené. 
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Ak Vám však 15 minút internetu nestačí, naskytuje sa vám ďalšia možnosť, ako 
bezplatne surfovať. Dôležitou podmienkou je však vlastniť notebook s wifi-kartou na 
prijímanie signálu, ktorý je vysielaný jednou z inkubátorových firiem (Airwave s.r.o.) 
 z podnikateľského inkubátora smerom k priľahlému parku. Internet prostredníctvom 
hotspotu sa tak stane Vašim partnerom na lavičke v parku, alebo aj pri káve v inkubátorovej 
kaviarni. 
 
          Ing. Richard Nimsch 

   manažér projektu 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Regionálny manažment v regióne Centrope 
 

 
Tento projekt je realizovaný s finan čnou podporou Európskej únie v rámci 

programu PHARE CBC Slovensko - Rakúsko 
        Strategický projekt BSK pre samosprávy s dôrazom na ZMOS – 16.8.2005 

 
  
Regionálny manažment v regióne Centrope: 
Oblasti rozvoja, podstatné témy: 
- rozvoj krajiny:  

1. Bratislava a okolie (kooperácia) – Bratislava ako hlavné mesto sa dynamicky rozvíja a to 
vedie k zvýšeniu potreby rozvoja hospodárskeho, kultúrneho priestoru.... 

2. hraničné priechody – zníženie bariér (časté prechody hraníc) pri prechode hraníc, nielen pre 
miestne obyvateľstvo ale aj kvôli turistom, vytvorenie nových priechodov 

3. vytvorenie siete malých a stredných miest – spojenie miest, aby boli konkurencie schopné 
v boji o podniky, turistov, zorganizovanie výstavy a trhy 

4. turizmus v povodí Dunaja – turistické ciele Wachau, národný park Dunaj, viac spoznať na 
slovenskej strane časť Dunaja (cyklochodníky ) 

5. Lichtenštajsko – turizmus zámky, hrady ako napr. Wilfersdorf, Lednice, Valtice) 
6. zdravie, wellnes – „boj“ o zákazníkov v rámci preventívnej medicíny, prírodných produktov, 

„zdravý turizmus“, šport, pohyb, zdravá výživa... 
7. vodné športy – využitie prírodných možností a krás krajín (rafting, kanoe, zorganizovanie 

európskych, svetových majstrovstiev) 
8. vínne cesty – turizmus - ponuka rôznych druhov vína, spolupráca a koordinácia ponuky by 

oslovila veľký trh a tým zapojila zmysluplne celý centrope-región 
9. cezhraničné turistické cyklocesty – zmysluplné a účelné turistické doplnenie cyklotrás pre 

kompaktnú ponuku celého regiónu Centrope, nielen pozdĺž Dunaja 
- životné prostredie: 

10. bypass Dunaj (Bratislava – Auen (Moson)) – zmierniť negatívne pôsobenie na 
podzemné vody v povodí Dunaja 
11. „zelená energia“ – dlhá tradícia Rakúska o využití veternej a slnečnej energie  
12. cezhraničné biosféry regiónu – March-Thaya-Dunaj, Neziderské jazero ako 
ekologicky hodnotné rôznorodé oblasti 
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13. podnebie – ochrana podnebia, spolu 63 obcí by mali byť zapojených v projektoch 
ako: budúca oblasť Thayaland; mikroregión Slavonicko; krajina okolo Laa; mikroregión 
Hrušovansko; región Marchfeld; spodné Záhorie 

- doprava: 
14. zatraktívnenie železníc Rakúsko-Čechy-Slovensko – Weinviertel-Južná Morava-Slovensko – 
chýba cestné, železničné spojenie v týchto oblastiach 
15. rozvoj dopravnej osi A3, A5, A4, S2 – nárast spolupráce Viedeň-Bratislava preťažuje cestnú 
dopravu, potrebná nová diaľnica 
16. cezhraničné autobusové spojenie – Bratislava-Sopron cez Burgenland – inovatívne riešenia 
17. Kitsee „sponka, náramok“ -  prepojenie diaľnice A6, A4 (ulice Bundestrasse B50, B211) 
18. obchádzka Bratislavy - obchádzka mesta Bratislavy (napr. mosty Marchegg, Andern, 
Durnkrut) 
19. doprava v „citlivých“ oblastiach – doprava z Viedne do oblastí Neziderského jazera (miesto 
pre zotavenie, oddych), vytvoriť inovatívne spôsoby prepravy 

- veda: 
20. rozvoj lokality miestnou prácou, aj čiastočná – nárast podnikov obce nie vždy 
zvládajú, preto by bola potrebná spolupráca jednotlivých obcí 
21. „Cluster“ - vykázanie a – vzdelávanie pre podniky zaoberajúce sa výrobou dreva, 
technológií, biotech 
22. spolupráca technologických centier – telekomunikačné centrá, využitie synergie, 
moderná technická infraštruktúra..... 

Oblasti rozvoja, vedľajšie témy:  
- pracovný trh: rozdielne úrovne platov, vytvoriť ochranu rakúskeho trhu, aby nebol 

prílev lacnej pracovnej sily 
- vzdelávanie: rozdielnosť kultúr, zvykov, rečí na hraniciach ponúka rôznorodú zmes, 

ktorá predstavuje vhodnou spoluprácou výmenu vedeckých a informačných 
poznatkov 

- kultúra spolupráce: vedomosti, formy a spolupráca partnerov, vytvorenie jednotnej 
kultúry 

- bezpečnosť: opatrenia pri bezpečnosti hraničných priechodov proti krádežiam, 
ilegálnych prisťahovalcov.... 

- šport: vzájomné spoznávanie, vytváranie spolkov, skupín (málo projektov 
zameraných na šport), medziregionálne turnaje. 

 
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny v Malackách  usporiadal dňa 15.12.2005 pracovné 
stretnutie k realizácii Národného projektu č. V – Aktivačná činnosť v regióne Malacky, 
spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu . Za účasti členov výboru 
pre otázky zamestnanosti ,  zástupcov zamestnávateľov zapojených do aktivačnej činnosti 
v regióne Malacky a zamestnancov úradu bola vyhodnotená  realizácia aktivačnej činnosti 
organizovanej na podporu získavania a udržiavania  pracovných návykov nezamestnaných  
s dôrazom na uchádzačov o zamestnanie poberajúcich dávku v hmotnej núdzi s perspektívou 
zamestnania sa . Do realizácie projektu sa zapojili predovšetkým mestá a obce okresu 
Malacky. V roku 2005 bolo formou menších obecných služieb a dobrovoľníckych prác 
aktivovaných  617 uchádzačov o zamestnanie . Formou príspevkov na aktivačnú činnosť 
a aktivačného príspevku bola poskytnutá podpora vo výške 1 791 706,- Sk . 
Zamestnanci úradu sprostredkovali prítomným informácie o realizácii ďaľších aktívnych 
opatrení na trhu práce , realizovaných úradom. V rámci Národných projektov č. I , II, II  a IX   
bolov okrese Malacky poskytnutých  24 príspevkov  na samozamestnanie v celkovej 
výške 949 100,- Sk , 7 príspevkov na vytvorenie pracovného miesta pre občanov so 
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zdravotným postihnutím  v celkovej výške 806 203,- Sk , 1 príspevok na samozamestnanie 
pre občana so zdravotným postihnutím vo výške 42 182,- Sk , príspevky v celkovej výške 
1 146 760,- Sk na podporu udržania 25 pracovných miest pre občanov so zdravotným 
postihnutím , príspevky vo výške 2 067 936,- Sk na vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre 
323 uchádzačov o zamestnanie a príspevky v celkovej výške 700 254,- Sk pre 92 
absolventov.  
Popri vyhodnocovaní pozitívneho prínosu jednotlivých nástrojov aktívnej politiky boli 
prezentované i negatívne aspekty realizácie opatrení , najmä minimálny záujem o  vytváranie 
pracovných miest pre zdravotne postihnutých občanov a to nielen zo strany zamestnávateľov, 
ale aj samotných zdravotne postihnutých občanov .   
 
___________________________________________________________________________ 

MALACKY A OKOLIE 
Holcim spĺňa európske normy pre redukciu Cr6 v cemente      

Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. v zmysle európskej smernice vyrába a dodáva cementy 

s redukovaným množstvom šesťmocného chrómu 

 

5. január 2005 – Moderná výrobná technológia spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s. spĺňa 

sprísnené normy novej legislatívy pre redukciu množstva šesťmocného chrómu v cemente. 

V zmysle európskej smernice 2003/53/ES a vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 

275/2004 Zb. z. s účinnosťou od 17. januára 2005 vyrába a dodáva spoločnosť Holcim 

(Slovensko) a. s. cementy s redukovaným množstvom Cr6. Nová technológia umožňuje 

výrobu cementu s nízkym obsahom chrómu so stabilným zložením, ktoré spĺňa požiadavky 

súčasných európskych cementárskych, ale i hygienických a ekologických predpisov. 
 

Cieľom uvedených opatrení je eliminovať prípadné riziko a zabezpečiť ochranu ľudí 

prichádzajúcich do priameho kontaktu s cementom a výrobkami, ktoré cement obsahujú. 

Chróm sa nachádza najmä v surovinách, ktoré sa požívajú na jeho výrobu ako vápence, íly, 

sliene a železité prísady (medzi inými aj neškodný trojmocný chróm, ktorý sa 

v cementárskych peciach mení na Cr6). Moderná technológia umožní v obidvoch výrobných 

závodoch spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s. v Rohožníku a v Banskej Bystrici výrobu 

cementu s koncentráciou rozpustného Cr6 nižšou ako 0,0002 % z celkovej sušiny, teda pod 

úrovňou bezpečného limitu. Podľa európskej smernice 2003/53/ES nesmie obsah chrómu 

prekročiť maximálne povolenú hranicu 2 ppm, čo predstavuje 2 mg Cr6 na 1 kg cementu. 
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Vyššie množstvo chrómu v cemente môže vyvolať precitlivené reakcie a alergické ekzémy 

pri priamom kontakte s pokožkou. 

 

Podľa vyjadrenia Maria Grassla, riaditeľa marketingu a predaja spoločnosti Holcim 

(Slovensko) a. s., investičná akcia na spustenie výroby cementu s redukciou šesťmoceného 

chrómu a sprísnenie legislatívy znamenalo pre spoločnosť zvýšenie celkových výrobných 

nákladov približne o 10 mil. Sk, jednorázové investičné náklady predstavujú zhruba 4,2 mil. 

Sk. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a. s. je otvorená realizácii akýchkoľvek opatrení 

a projektov k zabezpečeniu vysokej ochrany zdravia a zodpovedného prístupu k životnému 

prostrediu. 

 

Modernizáciou v Rohožníku spoločnosť Holcim Slovensko  prispieva k 

zníženiu emisií    

Ukončením druhej fázy modernizačného projektu v závode v Rohožníku spoločnosť Holcim 
(Slovensko) a. s. vynaložila podstatné investície do rozšírenia zariadení na energetické 
zhodnocovanie alternatívnych palív.  
 
V súčasnej dobe prebieha v spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s. druhá fáza modernizačného 
projektu, ktorý vyvrcholí v marci t. r. inštaláciou zariadenia Hotdisc v cementárni 
v Rohožníku. Špičková technológia zariadenia umožní výraznejšie zhodnocovanie 
a využívanie alternatívnych palív, úsporu energie a predovšetkým zníženie emisií CO2. 
Modernizácia technologických postupov si vyžaduje vynaloženie podstatných investícií. 
Otvorenie novej pece v závode v Rohožníku predstavovalo pre spoločnosť Holcim investície 
vo výške 2 miliardy Sk. Inštalácia zariadenia Hotdisc bude spoločnosť stáť takmer 300 
miliónov Sk.   
 
Cieľom projektu modernizácie výroby v závode v Rohožníku je zvýšiť efektívnosť výroby 
a optimalizovať úroveň kvality produkcie. Nižšia energetická náročnosť výroby spolu s 
novou filtrovou technológiou výrazne znižuje tvorbu emisií prachu, CO2 a oxidov dusíka. 
Prvá fáza modernizačného projektu bola oficiálne ukončená v septembri minulého roku. 
Inštalácia zariadenia Hotdisc je druhou fázou modernizácie a predstavuje najnovší vývoj 
technológií v náhrade tradičných palív v cementárskej peci. Závod v Rohožníku bude druhým 
miestom na svete, kde bude toto zariadenie nainštalované. Hotdisc poskytuje širokú škálu 
zhodnocovania vybraných typov upravených odpadov. Holcim plánuje v roku 2005 
zhodnocovať hlavne opotrebované pneumatiky a vytriedené a upravené priemyselné plasty, 
keďže nové zariadenie je schopné energeticky zhodnotiť vytriedený odpad vyššej 
výhrevnosti. V ďalšom období bude možné pomocou Hotdiscu využívať energiu aj z  
vybraných odpadov z automobilového priemyslu alebo využiteľné materiály, ktoré sa 
v súčasnosti zneškodňujú skládkovaním. Ročná miera zhodnotených palív v zariadení 
Hotdisc môže predstavovať úsporu približne 15 000 ton uhlia. V prvej fáze plánuje Holcim 
(Slovensko) a.s. energeticky zhodnocovať predovšetkým dovážané alternatívne palivá. Tie, 
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ktoré sú vhodné pre zariadenie Hotdisc momentálne nie sú na Slovensku dostupné 
v požadovanej kvalite a množstve. Keďže medzinárodný koncern Holcim kladie prísne 
nároky na tento segment, do závodu Rohožník budú dovážané len alternatívne palivá, ktoré 
spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne parametre. Vedenie spoločnosti však očakáva v budúcnosti 
odber prevažnej väčšiny týchto palív zo Slovenska, čím významne prispeje k riešeniu otázok 
v oblasti odpadového hospodárstva.      
 
Po recyklácii je využitie energie z alternatívnych palív jedným z najefektívnejších spôsobov 
nakladania s odpadmi. Výroba cementu je energeticky a materiálovo náročný proces. 
V rotačných peciach pri vysokej teplote 2000°C dochádza k úplnej deštrukcii jednotlivých 
zložiek odpadu. Pri tomto spôsobe zhodnocovania sú emisie vznikajúce z alternatívnych palív 
minimálne a častokrát nižšie ako pri využívaní tradičných palív (napr. uhlie). V závodoch 
spoločnosti Holcim sa zhodnocujú predovšetkým tuhé alternatívne palivá pripravované na 
báze odpadu a kvapalné alternatívne palivá na báze použitých olejov.  
 
Využívanie a zhodnocovanie alternatívnych palív (AFR) má za následok niekoľko 
pozitívnych skutočností: 

� pri zhodnocovaní alternatívnych palív dochádza k totálnej deštrukcii jednotlivých 
zložiek odpadu 

� využívanie alternatívnych palív znižuje množstvo použitia tradičných fosílnych palív, 
teda šetrí prírodne neobnoviteľné zdroje 

� zhodnocovaný odpad je zdrojom energie 
� zhodnocovanie alternatívnych palív je bezodpadovou technológiou 
� zhodnocovanie alternatívnych palív je službou spoločnosti, prispieva k riešeniu 

problematiky spracovávania nebezpečných odpadov 
� využívaním alternatívnych palív sa znižuje globálne množstvo emisií 

 
Spôsob zhodnocovania alternatívnych palív sa už dlhodobo využíva vo väčšine cementárni 
vo svete. Priekopníkom v oblasti náhrady energie je cementáreň spoločnosti Holcim vo 
švajčiarskom Eclépens. Už pred 4 rokmi sa jej podarilo zdvojnásobiť využívanie náhradných 
palív oproti dovtedajšej praxi, teda s 2/3 podielom alternatívnych palív.  
 
Podľa vyjadrení Maria Grassla, riaditeľa marketingu a predaja spoločnosti Holcim 
(Slovensko) a. s., „výrazným medzníkom nielen pre oblasť AFR je vstup našich krajín do EÚ, 
ktorý vytvára potenciál na spoluprácu na trhu odpadov. Budúcnosť pred nás kladie veľkú 
výzvu v dosahovaní cieľov vychádzajúcich z lepšieho využitia alternatívnych palív a surovín 
a následne v znížení spotreby fosílnych palív. Významným krokom pri využívaní potenciálu 
AFR je zavedenie nového zariadenia Hotdisc v cementárni v Rohožníku už túto jar.“ 
Zlepšenie kvality výroby bude pre cementárne nielen synonymom úspory, ale predovšetkým 
pokrokom v presadzovaní environmentálnej politiky.  
 
 

Skupina Holcim podporila krajiny postihnuté tsunami sumou 3 milióny 

švajčiarskych frankov 
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14. január 2005 – Skupina Holcim Ltd. podporila krajiny postihnuté tsunami – Sri Lanku, 

Thajsko a Indonéziu. Koncern Holcim Ltd., do ktorého patrí aj Holcim (Slovensko) a. s., 

rozdelí finančnú pomoc vo výške 3 milióny švajčiarskych frankov do fondov založených 

v uvedených krajinách. Peniaze sú určené na obnovu zdevastovaných častí pobrežia 

zasiahnutého vlnou tsunami v decembri minulého roku. 

 

„Skupina Holcim si uvedomuje nesmierne rozmery ázijskej katastrofy a ako prejav solidarity 

a súcitu  s ľuďmi, ktorých postihlo nešťastie, sme sa rozhodli zapojiť do celosvetových 

podporných aktivít. Finančnou pomocou vo výške 3 milióny švajčiarskych frankov chceme 

prispieť k zmierneniu utrpenia a dobudovaniu zničených regiónov. Peniaze budú 

pretransformované do podporných fondov vytvorených špeciálne na tento účel v našich 

dcérskych spoločnostiach na Sri Lanke, v Thajsku a v Indonézii.“, povedal Mario Grassl,  

riaditeľ marketingu a predaja spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s. 

 

Zástupcovia fondu, ktorí aktívne spolupracujúci so štátnymi autoritami a partnerskými 

organizáciami, budú hodnotiť a finančne podporovať lokálne projekty, zamerané najmä na 

obnovu škôl, nemocníc a obytných domov. Ihneď po vypuknutí nešťastia Holcim vytvoril 

krízový tím, ktorý sa zapojil do lokálnej výpomoci. Zorganizoval sa transport pitnej vody, 

začalo sa so zhromažďovaním zdravotných potrieb a distribúciou šatstva, stanov a jedla. 

 

 

 
 
Holcim uzavrel s britskou firmou Aggregate Industries plc. dohodu 
o prevzatí jej kapitálových akcií, čím si zabezpečil vstup na ďalšie 
atraktívne trhy  
 
Švajčiarsky koncern Holcim Ltd. uzatvoril s britskou firmou Aggregate Industries plc. 
dohodu o prevzatí jej kapitálových akcií. Investícia zabezpečí Holcimu vstup na atraktívny 
britský a americký trh. Akcionári  britskej firmy pôsobiacej prevažne na americkom 
kontinente jednohlasne prijali výhodnú ponuku koncernu Holcim, ktorá predstavuje 1,8 
miliardy britských libier.  
 
„Spojenie s Aggregate Industries upevňuje pozíciu koncernu Holcim ako výrobcu 
a dodávateľa stavebného materiálu s rozsiahlym portfóliom. Vstup na atraktívny britský trh 
bol jedným z cieľov našej stratégie v snahe zaujať pozíciu na všetkých kľúčových trhoch. 
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Aggregate Industries prináša pre Holcim benefity aj prostredníctvom vyrovnaných 
obchodných bilancií v USA.“, komentuje Markus Akermann, riaditeľ koncernu Holcim Ltd. 
 

Spoločnosť Aggregate Industries plc. je medzinárodnou skupinou založenou v Británii, ktorá 
má vybudovanú silnú pozíciu na americkom trhu. Aggregate Industries zamestnáva 8 500 
ľudí vo viac ako 650 regiónoch. Aggregate Industries sa zaoberá výrobou stavebných 
materiálov, cestárskeho betónu a dodávkou asfaltu. V roku 2003 vyprodukovala skupina 66,4 
miliónov ton agregátov, 11,8 miliónov ton asfaltu, 7 miliónov kubických metrov 
spracovaného betónu a 3,7 miliónov ton betónových prefabrikátov. Ročný obrat Aggregate 
Industries predstavoval v tom istom roku 1,46 miliónov libier.  

 

Strategické spojenectvo na expandujúcom trhu v Indii  
Koncern Holcim Ltd. investuje 800 miliónov dolárov do investície, ktorá mu zabezpečí vplyv 
na  dynamický indický trh. Strategické spojenectvo so silným lokálnym partnerom – 
skupinou Gujarat Ambuja Cements, Ltd. (GACL) bude uzavreté v apríli t.r.Strategická 
aliancia koncernu Holcim s indickým partnerom prinesie výhody pre obidve strany. GACL 
patrí v Indii k vedúcim výrobcom cementu a Holcim je zase lídrom na trhu v globálnom 
meradle. Aliancia navyše umožní partnerom nákup akcií u hlavných akcionárov spoločností 
The Associated Cement Companies (ACC) a Ambuja Cement Eastern, ktorí patria medzi 
najväčších výrobcov cementu v Indii (spoločný podiel na trhu predstavuje pre tieto 
spoločnosti nezanedbateľných 14 %). Cieľom vytvorenia aliancie je naďalej realizovať 
projekty v Indii a spoločne sa podieľať na vývoji indického cementárskeho odvetvia. 
Významnú úlohu v  aliancii zohráva technická spolupráca globálnej skupiny, ktorá má 
v súčasnosti už vybudovanú silnú pozíciu na ázijskom trhu, a lokálneho partnera 
s nevybavenými spotrebiteľskými pohľadávkami, nedefinovanou značkou či nejasným 
postavením na trhu. V súvislosti s cennou výmenou skúseností zo všetkých výrobných 
a spotrebiteľských oblastí, marketingu, manažérskych a technických zručností, je jedným 
z cieľov aliancie aj posilnenie obchodných aktivít v Južnej Ázii, na Strednom východe 
a v regiónoch patriacich k pobrežiu Indického oceánu.    

Vstup na indický trh bol niekoľko rokov jedným zo strategických cieľov spoločnosti Holcim. 
Pozitívne dlhodobé vyhliadky na indickom trhu nielen v cementárskej oblasti boli jedným 
z dôvodov, pre ktorý sa Holcim rozhodol získať rozhodujúcu pozíciu v ACC. Táto aktivita je 
predpokladom k vybudovaniu unikátnej pozície spoločnosti Holcim v Indii.     

 
 

Modernizačný projekt v hodnote 2,5 miliardy Sk v cementárni spoločnosti 

Holcim v Rohožníku je ukončený  

 

9. jún 2005 – Vyvrcholením takmer 2,5-miliardovej investície v cementárni spoločnosti 

Holcim (Slovensko) a.s. v Rohožníku je inštalácia zariadenia HOTDISC na energetické 

zhodnocovanie alternatívnych palív. Nové zariadenie je len druhé na svete svojho druhu. 
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HOTDISC je energeticky nenáročným zariadením, šetrí nielen výrobné náklady, ale najmä 

vzácne prírodné zdroje, pretože dokáže zhodnotiť množstvo alternatívnych palív 

a nerecyklovateľných odpadových materiálov. 

 

Modernizačný projekt vyvrcholil 9. júna 2005 na podujatí, na ktorom bolo verejnosti 

oficiálne predstavené zariadenie HOTDISC. Pri tejto príležitosti vedenie spoločnosti Holcim 

slávnostne vyhlásilo výsledky súťaže Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie ako jednej 

z mnohých iniciatív spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. na podporu rozvoja regiónu, 

v ktorom pôsobí.   

 

Cieľom projektu modernizácie výroby v závode spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. 

v Rohožníku bolo predovšetkým zvýšiť efektívnosť výroby a optimalizovať úroveň kvality 

produkcie. Prvá fáza modernizačného projektu – otvorenie novej pece – bola oficiálne 

ukončená v septembri minulého roku a vyžiadala si investície vo výške presahujúcej 2 

miliardy Sk. Inštalácia zariadenia HOTDISC ako ďalšia časť modernizácie predstavuje 

najnovší vývoj technológií smerujúcich k náhrade tradičných palív v cementárskej peci 

a stála spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. takmer 400 miliónov Sk. Závod v Rohožníku 

týmto predstavuje unikát na slovenskom trhu v oblasti výroby stavebných materiálov a je 

zároveň druhým miestom na svete, kde je zariadenie tohto typu nainštalované.  

 

Nižšia energetická náročnosť výroby spolu s novou filtrovou technológiou zmodernizovanej 

linky výrazne zníži tvorbu emisií prachu a oxidov dusíka. Navyše, špičková technológia 

zariadenia HOTDISC umožní výraznejšie zhodnocovanie a využívanie alternatívnych palív, 

úsporu energie a prispeje ku globálnemu zníženiu emisií CO2 vznikajúcich pri spaľovaní 

tradičný palív. HOTDISC poskytuje širokú škálu zhodnocovania vybraných typov 

náhradných palív. Spoločnosť Holcim plánuje v roku 2005 zhodnocovať hlavne 

opotrebované pneumatiky a vytriedené a upravené priemyselné plasty, keďže nové zariadenie 

je schopné energeticky zhodnotiť vytriedený odpad vyššej výhrevnosti. V ďalšom období 

bude možné pomocou HOTDISC-u využívať energiu aj z  vybraných odpadov 

z automobilového priemyslu alebo využiteľné materiály, ktoré sa v súčasnosti zneškodňujú 

skládkovaním. Ročná miera zhodnotených palív v zariadení HOTDISC môže predstavovať 

úsporu približne 15 000 ton uhlia.  
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Podľa vyjadrení Jana Hamra, predsedu predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.: 

 „Výrazným medzníkom nielen pre oblasť využívania alternatívnych palív je vstup našich 

krajín do EÚ, ktorý vytvára potenciál na spoluprácu na trhu odpadov. Budúcnosť pred nás 

kladie veľkú výzvu v dosahovaní cieľov vychádzajúcich z lepšieho využitia alternatívnych 

palív a surovín a následne v znížení spotreby fosílnych palív. Významným krokom pri 

využívaní potenciálu alternatívnych palív je zavedenie nového zariadenia HOTDISC so 

špičkovou technológiou v našej cementárni v Rohožníku.“ Zlepšenie kvality výroby bude pre 

cementárne nielen synonymom úspory, ale predovšetkým pokrokom v 

presadzovaní environmentálnej politiky.  

 

Súčasťou podujatia pri príležitosti ukončenia poslednej fázy modernizačného projektu, bolo 

aj slávnostné vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže Cena Holcim pre rozvoj regiónu 

Záhorie. Víťazné projekty boli ocenené finančnou sumou v celkovej hodnote 500 000 Sk. 

Súťaž bola určená najmä pre mimovládne organizácie a občianske združenia, školy, skupiny 

občanov a jednotlivcov z obcí Rohožník, Kuchyňa, Sološnica a z mesta Malacky. Projekty 

bolo možné predložiť vo forme štúdie najneskôr do konca apríla t.r. 

 

„Naším cieľom bolo nájsť projekty, ktoré by viedli k zlepšeniu životnej úrovne v regióne, kde 

máme výrazné postavenie. Hoci išlo len o prvý ročník súťaže, stretli sme sa so záujmom zo 

strany obyvateľov Záhoria, ktorí predložili mnoho kreatívnych myšlienok smerujúcich hlavne 

k ochrane životného prostredia, práci s mládežou obnove verejne využívaných priestorov 

a ďalším aktivitám podporujúcim rozvoj občianskych komunít v tomto regióne.“, hovorí 

Marián Tkáč, riaditeľ závodu spoločnosti Holcim v Rohožníku, ktorý bol vyhlasovateľom 

súťaže. 

 

HOTDISC 

Najmodernejšie zariadenie na energetické zhodnocovanie alternatívnych palív na Slovensku 

Vyvrcholením takmer 2,5-miliardovej investície v cementárni spoločnosti Holcim 
(Slovensko) a.s. v Rohožníku je inštalácia zariadenia HOTDISC na energetické 
zhodnocovanie alternatívnych palív. Nové zariadenie je len druhé na svete svojho druhu 
a popri mnohých prednostiach sa vyznačuje najmä vysokou bezpečnosťou, jednoduchou 
manipuláciou a efektivitou. HOTDISC šetrí nielen výrobné náklady, ale najmä vzácne 
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prírodné zdroje, pretože dokáže zhodnotiť množstvo alternatívnych palív 
a nerecyklovateľných odpadových materiálov.    
 
Cieľom projektu modernizácie výroby v závode spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. 
v Rohožníku bolo predovšetkým zvýšiť efektívnosť výroby a optimalizovať úroveň kvality 
produkcie. Prvá fáza modernizačného projektu – otvorenie novej pece – bola oficiálne 
ukončená v septembri minulého roku a vyžiadala si investície vo výške presahujúcej 2 
miliardy Sk. Inštalácia zariadenia HOTDISC ako ďalšia časť modernizácie predstavuje 
najnovší vývoj technológií smerujúcich k náhrade tradičných palív v cementárskej peci 
a stála spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. takmer 400 miliónov Sk. Závod v Rohožníku 
týmto predstavuje unikát na slovenskom trhu v oblasti výroby stavebných materiálov a je 
zároveň druhým miestom na svete, kde je zariadenie tohto typu nainštalované.  
 
Nižšia energetická náročnosť výroby spolu s novou filtračnou technológiou zmodernizovanej 
linky výrazne zníži tvorbu emisií prachu a oxidov dusíka. Navyše, špičková technológia 
zariadenia HOTDISC umožní výraznejšie zhodnocovanie a využívanie alternatívnych palív, 
úsporu energie a prispeje ku globálnemu zníženiu emisií CO2 vznikajúcich pri spaľovaní 
tradičných palív. HOTDISC poskytuje širokú škálu zhodnocovania vybraných typov 
alternatívnych palív. Spoločnosť Holcim plánuje v roku 2005 zhodnocovať hlavne 
opotrebované pneumatiky a vytriedené a upravené priemyselné plasty, keďže nové zariadenie 
je schopné energeticky zhodnotiť vytriedený odpad vyššej výhrevnosti. V ďalšom období 
bude možné pomocou HOTDISC-u využívať energiu aj z  vybraných odpadov 
z automobilového priemyslu alebo využiteľné materiály, ktoré sa v súčasnosti zneškodňujú 
skládkovaním. Ročná miera zhodnotených palív v zariadení HOTDISC môže predstavovať 
úsporu približne 15 000 ton uhlia.  
 
Čo je HOTDISC a na akom princípe funguje? 
 
HOTDISC predstavuje jednoduché zariadenie na zhodnocovanie vybraných skupín odpadov, 
ktoré sú využívané ako alternatívne palivo pri výrobe cementu. Jedná sa o veľkýspaľovací 
reaktor s centrálne umiestneným rotujúcim diskom.  
 
Alternatívne palivá (presne vymedzené odpady) sú zavádzané priamo do pomaly rotujúceho 
disku, kde dochádza k prvej fáze ich zhodnocovania a pri strete s horúcim vzduchom 
k oxidácii. Horiaci materiál je transportovaný pri teplote približne 1050°C do vývodného 
kanála. Tie časti, pri ktorých nedošlo k ich úplnej deštrukcii, vzhľadom na ich vyššiu 
hmotnosť, spadnú kanálom priamo do rotačnej pece – hlavného zariadenia pri výrobe 
cementu. Variabilnosť rýchlosti rotačného disku umožňuje optimalizáciu času horenia 
odpadu v disku podľa jednotlivých vlastností zhodnocovaných látok. Tým je zaručené 
dokonalé zhodnotenie akéhokoľvek typu paliva.  
  
 
Prednosti a výhody technológie HOTDISC 
 
Využívanie a zhodnocovanie alternatívnych palív prostredníctvom technológie HOTDISC 
prináša niekoľko pozitív:  

• pri zhodnocovaní dochádza k úplnému zhoreniu jednotlivých zložiek odpadu, ide teda 
o bezodpadovú technológiu  
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• využívanie alternatívnych palív znižuje množstvo použitia tradičných fosílnych palív, 
teda šetrí prírodne neobnoviteľné zdroje 

• zhodnocovaný odpad je zdrojom energie, najmä tepelnej, ktorá ďalej vstupuje do 
výrobného procesu 

• zhodnocovanie alternatívnych palív je službou spoločnosti – prispieva k riešeniu 
problematiky spracovávania nebezpečných odpadov, ktoré sú v súčasnosti zväčša 
skládkované 

• využívaním alternatívnych palív sa znižuje globálne množstvo emisií 
 
V zariadení HOTDISC môžu byť zhodnotené rôzne druhy alternatívnych palív, resp. 
odpadových materiálov. HOTDISC je z tohto pohľadu univerzálnym zariadením, ktoré 
eliminuje náklady na prípravu a spracovanie veľkých kusov odpadov. Napríklad pri použití 
starých pneumatík  technológia zariadenia HOTDISC nevyžaduje pred samotným využitím 
ich drvenie na menšie časti. Navyše v cementárskej rotačnej peci potom dochádza k úplnému 
rozkladu tých častí, ktoré neboli v HOTDISC-u zhodnotené, na popol. 
 
Alternatívne palivá, ktoré je schopné zariadenie HOTDISC zhodnotiť: 

• staré pneumatiky  
• súčasti starých áut (palubné dosky, čalúnenie, sedadlá atď.) 
• telefónne stĺpy 
• železničné podvaly 
• kontaminovanú pôdu 
• kontaminovaný drevený odpad  
• nepoužité palivové deriváty a iné 

 
 
Úspešné výsledky prvého HOTDISC-u v Európe 
 
Spôsob zhodnocovania alternatívnych palív sa už dlhodobo využíva vo väčšine cementárni 
vo svete. Priekopníkom v oblasti náhrady energie je cementáreň spoločnosti Holcim vo 
švajčiarskom Eclépens. Už pred 4 rokmi sa jej podarilo zdvojnásobiť využívanie náhradných 
palív oproti dovtedajšej praxi, teda s 2/3 podielom alternatívnych palív.  
 
Predchodca slovenského HOTDISC-u bol uvedený do prevádzky v roku 2002 v Nórsku. 
V máji 2003 bolo nórske zariadenie oficiálne certifikované ako vysoko kvalitná a efektívna 
technológia na zhodnocovanie nerecyklovateľných odpadových materiálov. Od svojho 
spustenia HOTDISC stabilne zhodnocuje 2 – 3 t/1 h materiálu, čo predstavuje 40- až 60-
percentnú náhradu pôvodne používaných fosílnych palív. Ďalším úspešným ukazovateľom 
technológie HOTDISC-u je zníženie emisií oxidov dusíka o 15%. Doposiaľ nebol 
zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na kvalitu vyrábaného slinku alebo na samotné 
fungovanie cementárskej pece. HOTDISC sa teda v konečnom dôsledku ukázal ako 
bezpečné, jednoduché a efektívne zariadenie s maximálnou mierou využitia alternatívnych 
palív, čím zároveň výrazne prispieva k riešeniu environmentálnych otázok.   
 
Podľa vyjadrení Jana Hamra, predsedu predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.:  
„Výrazným medzníkom nielen pre oblasť využívania alternatívnych palív je vstup našich 
krajín do EÚ, ktorý vytvára potenciál na spoluprácu na trhu odpadov. Budúcnosť pred nás 
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kladie veľkú výzvu v dosahovaní cieľov vychádzajúcich z lepšieho využitia alternatívnych 
palív a surovín a následne v znížení spotreby fosílnych palív. Významným krokom pri 
využívaní potenciálu alternatívnych palív je zavedenie nového zariadenia HOTDISC so 
špičkovou technológiou v cementárni v Rohožníku.“ Zlepšenie kvality výroby bude pre 
cementárne nielen synonymom úspory, ale predovšetkým pokrokom v 
presadzovaní environmentálnej politiky.  
 
Vedenie spoločnosti však očakáva v budúcnosti odber prevažnej väčšiny alternatívnych palív 

zo Slovenska, čím významne prispeje k riešeniu otázok v oblasti odpadového hospodárstva. 

V prvej fáze plánuje Holcim energeticky zhodnocovať dovážané alternatívne palivá. Tie, 

ktoré sú vhodné pre zariadenie HOTDISC, momentálne nie sú na Slovensku dostupné 

v požadovanej kvalite a množstve. Keďže medzinárodný koncern Holcim kladie prísne 

nároky na tento segment, do závodu v Rohožníku budú dovážané len tie alternatívne palivá, 

ktoré spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne parametre.  

   
Holcim ocenil najlepšie projekty pre rozvoj regiónu Záhorie sumou 500 000  

 

Najväčší výrobca stavebných materiálov na Slovensku, spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., 

 vyhlásil výsledky verejnej súťaže Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie, ktorej cieľom je 

prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov Záhoria.  

 

9. jún 2005 – Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., popredný výrobca cementu, kameniva 

a transportovaného betónu, patrí medzi významných zamestnávateľov na slovenskom Záhorí. 

Jednou z mnohých iniciatív, ktorými Holcim prispieva ku skvalitneniu života tunajších 

obyvateľov, je aj Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie. Spomedzi 23 prihlásených 

projektov vybral Holcim v spolupráci s ďalšími odborníkmi a zástupcami regionálnych médií 

10 víťazných, ktoré budú podporené dotáciou v celkovej sume 500 000 Sk. 

 

Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie bola vyhlásená s cieľom prispieť ku skvalitneniu 

života obyvateľov v lokalite, v ktorej má Holcim výrazné postavenie. Do súťaže sa mohli 

zapojiť mimovládne organizácie, školy, skupiny občanov a jednotlivci z obcí Rohožník, 

Kuchyňa, Sološnica a z mesta Malacky. Prihlásené projekty reprezentovali kreatívne nápady 
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najmä z oblasti ochrany životného prostredia, práce s mládežou a sociálne slabšími 

skupinami obyvateľstva, obnovy verejne využívaných priestorov a ďalších aktivít 

podporujúcich rozvoj občianskych komunít v regióne Záhorie. 

 

Predstavenstvo spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. vybralo desať najlepších projektov na 

základe odporúčaní osemčlennej komisie zloženej zo zástupcov spoločnosti Holcim, 

odborníkov na komunitný rozvoj a regionálnych novinárov. Prvé tri miesta v súťaži obsadili 

projekty, ktoré sú iniciatívou ich budúcich užívateľov a majú multiplikačný efekt. Holcim tak 

sumou 150.000 Sk ocenil napríklad projekt dostavby Klubu mladých v obci Kuchyňa, ktorý 

si mládež svojpomocne upravila a využíva ho nielen ako priestor na stretávanie sa, ale aj ako 

platformu, na ktorej vznikajú ďalšie spoločné aktivity. Podobne podporil Holcim projekt, 

v rámci ktorého sa rodičia detí z malackého sídliska Domky rozhodli riešiť absenciu detského 

ihriska vlastnými silami a neváhajú na to vynaložiť nemalé úsilie. Suma 90.000 Sk putuje na 

podporu vzdelávacieho projektu OZ Jablonka, pri ktorom si deti a mládež z obcí Rohožník, 

Sološnica, Kuchyňa a mesta Malacky osvoja princípy trvalo udržateľného rozvoja, ktoré im 

môžu pomôcť pri budúcich rozhodnutiach v súkromnom, ale i v pracovnom živote. Ďalších 

sedem projektov bolo ocenených dotáciou vo výške 30 000 Sk.  

 
 
 „Spoločnosť Holcim je presvedčená, že vybrané projekty prispejú k šíreniu princípov trvalo 

udržateľného rozvoja, ku skrášleniu a spríjemneniu života ľudí na Záhorí a že vedomosti 

a zručnosti, ktoré budú šíriť, im umožnia žiť kvalitnejší osobný i pracovný život. Vážime si 

prejavený záujem o súťaž a oceňujeme úsilie nielen predkladateľov ocenených projektov, ale 

všetkých, ktorí sa do súťaže prihlásili v snahe urobiť niečo dobré pre svojich susedov.“, 

konštatuje Marián Tkáč, riaditeľ závodu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. v Rohožníku 

a dodáva: „Holcim na celom svete podporuje komunity, v ktorých pôsobí. V dnešnom svete 

globalizácie a rýchleho šírenia informácií môžu byť spoločnosti ako je Holcim úspešné iba 

vtedy, ak sa správajú ako zodpovední občania. Okolie našich závodov a lomov je pre nás 

zvlášť dôležité, pretože práve tieto najbližšie komunity dávajú Holcimu v symbolickom 

zmysle slova oprávnenie podnikať a vyrábať stavebné materiály – tvoriť základy 

budúcnosti.“     

 

Prehľad ocenených projektov: 
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Žiadate ľ Názov projektu Popis projektu Podpora vo výške

Obec Kuchyňa Dostavba Klubu mladých 

Projekt dostavby Klubu mladých v obci 
Kuchyňa, rozšírenie kapacity klubu podporí 
jeho multiplikačný efekt 150 000

OZ Jablonka Dobrodružstvá Turolandie

Tábory pre deti a mládež zamerané na 
podporu vzdelania v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja 90 000

Rodičovské združenie 
pri MŠ Kollárova, 
Malacky

Úprava a sprístupnenie detského ihriska 
v priestoroch Materskej školy Kollárova 
v lokalite Domky potrebám verejnosti

Projekt úpravy a dostavby detského ihriska 
na sídlisku Domky v Malackách v 
priestoroch Materskej školy Kollárova, 
sprístupneného verejnosti 50 000

MŠ Rohožník Ochrana a podpora zdravia

Cieľom projektu "Zdravá škola" je viesť deti 
k uvedomelejšej starostlivosti o svoje 
zdravie 30 000

ZŠ Rohožník Ekologické aktivity v Rohožníku
Projekt zameraný na skvalitnenie života v 
Rohožníku 30 000

Občianske združenie 
SOS Záhorie

Poznaj a chráň mokrade Záhoria - 
mokraď Konopiská

Aktivity zamerané na popularizáciu CHKO - 
mokrade Konopiská 30 000

Záhorské centrum 
kultúry Malacky

Expozícia Múzea Michala Tillnera 
v Malackách

Projekt reinštalácie predmentov zo zbierky 
múzea, ktoré bolo zrušené v roku 2000 30 000

69. zbor Generála 
M.R.Štefánika, 
Slovenský skauting Prameň života, alebo prekroč svoj tieň

Skautské tábory zamerané na ochranu 
lesov, spoznávanie Slovenska, putovanie 
dejinami atď. 30 000

Občianske združenie 
Medzi hranicou a 
hrádzou Úsmev deťom

Projekt úpravy Detského domova v 
Malackách - namaľovanie destských 
motívov na steny spoločenských miestností 
mladými umelcami 30 000

ZŠ Sološnica Výstavba športového areálu
Dostavba športového areálu v obci 
Sološnica 30 000  

 
 

Informácie o spoločnosti 
Holcim (Slovensko) a.s. patrí do koncernu Holcim Ltd., jedného z popredných svetových výrobcov a 
dodávateľov cementu, kameniva a transportovaného betónu. So svojimi zastúpeniami vo viac ako 70 krajinách 
sveta na všetkých kontinentoch a s viac ako 48 000 zamestnancami je nadnárodnou spoločnosťou, ktorá spája 
výhody globálneho pôsobenia s lokálnymi podmienkami a požiadavkami zákazníkov. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Kamerový systém 
 
Médiá 21.9.2005 rozhovor Ivan Jurkovič 
 
Prvé kamery plánujeme nainštalovať už v decembri tohto roku 
 
Na čo je dobrý kamerový systém? 
Mestský kamerový systém (ďalej MKS) slúži k dohľadu v miestnych záležitostiach verejného 
poriadku a k predchádzaniu a zabraňovaniu pouličnej trestnej činnosti a priestupkov. 
Kamerovým monitoringom sa znižuje kriminalita (krádeže alebo lúpežné prepadnutia, násilné 
útoky, vreckové krádeže, užívanie alebo predaj drog). Základnou charakteristikou prevádzko- 
vania a využívania MKS je jeho preventívna funkcia, t.j. vytváranie bezpečnostných zón v 
exponovaných lokalitách. O tom, že bude určitý priestor monitorovaný, budú občania náležite 
informovaní. MKS uisťuje užívateľov verejného priestranstva, že sú vo väčšom bezpečí - 
bude to u slušného občana vyvolávať pocit väčšieho bezpečia a u občana neslušného pocit 
strachu, v dôsledku ktorého zkoriguje správanie. Okrem reálneho zachytenia práve 
prebiehajúcich udalostí bude zabezpečovaný taktiež videozáznam potrebný k následnej 
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analýze udalostí, prípadne k vyšetrovaniu. Celkovo - je nástrojom k zvýšeniu poriadku v 
meste. 
 
 
 
Takže v miestach, kde budú kamery umiestnené, nebude už dochádzať k protiprávnemu 
konaniu? 
MKS samozrejme nezabráni automaticky protiprávnemu konaniu. Nie je fyzickou bariérou, 
ktorá sa nedá prekonať, ani nie je to isté, čo policajt, ktorý môže okamžite zasiahnuť. 
Výrazne však pomáha pri chytení páchateľa priamo pri čine, zabránení potencionálnym 
páchateľom v spáchaní deliktu (riziko pristihnutia je väčšie), získavaní dôkazov (nájdenie a 
usvedčenie páchateľov). 
 
Nebojíte sa toho, že kamery sa stanú terčom útoku vandalov? 
Kamera v podstate stráži sama seba. Všetky doposiaľ plánované kamery sa budú natáčať - 
dokážu vidieť na všetky strany i "pod seba". Pri vhodnej kombinácii polohy kamery a jej 
prevádzkového režimu kamera zachytí páchateľa už pred svojim poškodením kamery. 
Sužbukonajúci príslušník môže na miesto vyslať hliadku za účelom zadržania páchateľa a 
pomocou získaného záznamu bude možné páchateľa identifikovať a jeho protiprávne konanie 
dokázať. 
 
Sú názory, že kamerový systém zasahuje do súkromia. 
Takmer vo všetkých väčších mestách na Slovensku je MKS už v prevádzke. Ľudia vo väčšej 
miere pozitívne hodnotia monitoring verejných priestranstiev. A skúsenosti sú také, že je skôr 
požiadavka na rozšírenie MKS o miesta, kde kamery ešte umiestnené nie sú. Je potrebné si 
uvedomiť, že obrazový signál nie je určený pre verejnosť, ale pre len malý okruh užívateľov 
(mestská polícia, policajný zbor, prípadne iný bezpečnostný orgán). Režim dispečérskeho 
pracoviska bude zaistený tak, aby manipuláciu s technikou vykonávala  kompetentná a 
vyškolená obsluha a aby bol zabránený vstup nepovolaným osobám. Okrem toho, pokiaľ 
nebudú vyhotovené videozáznamy využité na účely trestného konania alebo konania o 
priestupkoch, budú podľa zákona o ochrane osobných údajov do 7 dní zlikvidované.  
 
Pri zvažovaní kamerových miest sme v prvom rade hodnotili naliehavosť problémov, ktoré 
treba riešiť, finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, prenosové trasy videosignálu, 
ktoré sú už k dispozícii v súčasnosti rádiové spoje – duplexné 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Stanovisko vedeckých pracovníkov Virologického ústavu SAV k vtáčej 
chrípke. /2.11. 2005/ 

 
1. Zvýšený až panický záujem o vtáčiu chrípku vyvrcholil informáciou o tom, že sa 

podarilo v laboratóriu „vzkriesiť“ vírus chrípky, ktorý v roku 1918 vyvolal najväčšiu 
známu svetovú pandémiu chrípky. Ukázalo sa, že tento vírus vznikol z vtáčieho 
vírusu, ktorý získal schopnosť šíriť sa medzi ľuďmi a mnohých z nich, 20-50 
miliónov, usmrtil. 
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2. Vírusy chrípky môžu infikovať sťahovavých vtákov, a tie následne infikovať chovy 
hydiny. Chrípkovú infekciu u vtákov, najmä sťahovavých, nemusia sprevádzať žiadne 
známky ochorenia. 

 
3. Vtáčie chrípkové vírusy, ktoré t. č. infikujú v mimoriadne výnimočných prípadoch aj 
ľudí (doteraz je potvrdených menej ako 100 prípadov), nepredstavujú pre ľudí 
bezprostredné ohrozenie. Nedokážu sa šíriť z človeka na človeka, ohrozujú vtákov, 
a spôsobujú straty chovateľom hydiny a pod. Súčasné vakcíny voči vtáčej chrípke 
majú zatiaľ pre ľudí len teoretický význam.     

         
4. Vtáčí vírus, ktorý by sa zmenil tak, že získa schopnosť infikovať ľudí a šíriť sa medzi 

nimi, môže vyvolať svetovú pandémiu s hroznými následkami. Či a kedy sa tak 
stane, sa nedá predvídať. Pripraviť vakcínu voči takému novému pandemickému 
vírusu bude trvať najmenej 6 mesiacov. Ani za 6 mesiacov však nie je možné 
pripraviť vakcínu pre všetkých, čo ju budú potrebovať.  

. 
5. Vakcína by sa mala podať pred, nie až po vypuknutí pandémie. Podľa zaužívanej 

praxe by vakcínu dostali prednostne rizikové skupiny, chronicky chorí a starí ľudia. 
Pri najväčšej chrípkovej pandémii v roku 1918, ktorú vyvolal zmenený vtáčí vírus 
chrípky, však najviac zomierali 20-25 roční. Koho teda očkovať? 

 
6. Voči vírusu chrípky existujú dva typy antivírusových látok (napr. Tamiflu alebo 

deriváty amantadínu), ale mnohé nové kmene vtáčích vírusov sú na ne rezistentné. 
Nové antivirotiká však predstavujú zatiaľ asi jedinú terapeutickú možnosť zmierniť 
priebeh ochorenia, ak je spôsobené nerezistentným kmeňom. 

 
7. V prípade, že by došlo k veľkej chrípkovej pandémii pozmeneným vtáčím vírusom, 

treba vychádzať z toho, že chrípka sa bude šíriť kvapôčkovou infekciou. Teda nie 
vtáky budú infikovať ľudí, ale ľudia sa budú infikovať navzájom. Preto by sa 
mali dočasne uzavrieť divadlá, kiná, školy, diskotéky a pod., skrátka všetky 
miesta, kde sa ľudia zhromažďujú. Mimoriadne účinné by bolo, ak by sa podarilo 
presvedčiť aj našich občanov, aby sa nehanbili nosiť rúško cez ústa a nos, tak ako to 
robia napr. v Číne a Japonsku. Tieto opatrenia v prvej fáze novej chrípkovej pandémie 
by boli účinnejšie ako momentálne najúčinnejšia chrípková vakcína a antivírusové 
látky. 

 
8. Vedecký pokrok sa nedá zastaviť ani v prípade vírusu chrípky. Intenzívne sa skúmajú 

možnosti (aj vo Virologickom ústave SAV) pripraviť univerzálnu vakcínu voči 
chrípke, ktorá by umožnila namieriť ochrannú imunitu voči tým častiam vírusu, ktoré 
sa nikdy nemenia. Takú univerzálnu vakcínu nebude treba každý rok meniť a bude 
účinná aj voči náhle/nečakane sa objaviacim zvieracím chrípkovým vírusom, 
schopným vyvolať celosvetovú chrípkovú pandémiu. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 

KULTÚRA 
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KALENDÁR PODUJATÍ na rok 2005  
 
Február 
- Sen noci svätojánskej, 1 a 2. premiéra, Divadlo na hambálku – 13. a 14. 2., Malacky, SD 

ZCK  
- Pochovávanie basy – 24. 2., Kamenný mlyn pri Malackách 
 
Marec 
- Ľadové medvede – návšteva otužilcov – 9. 3., Záhorská Ves 
- Pochovávanie Moreny a vítanie jari – 21. 3., Záhorská Ves 
 
Apríl  
- Malacká hudobná jar, koncerty – 4., 18. a 25. 4., Malacky, synagóga 
- Výstava psov – belgický ovčiak – 17. 4., Kamenný mlyn pri Malackách 
 
Máj 
- Prvomájové Malacky 2004 – 1. 5. o 9.00 h, Malacky – celomestské happeningové 

podujatie v Zámockom parku 
- Turistický pochod tzv. Hasprunská 10, 23, 50 – 15. 5., Studienka 
- Záhorácke piesky – 21. – 22. 5., prehliadka vojenských veteránov, Kamenný mlyn pri 

Malackách 
- Veterán Ralley Malačan – 29. 5. o 10.00 h, Kamenný mlyn pri Malackách 
 
 
Jún 
- Šachový turnaj o Putovný pohár MSD 2004 – 2. 6. o 13.00 h, Malacky, SD ZCK 
- Kultúra bez tlmočníka – 4. – 6. 6., Malacky, medzinárodné stretnutie umelecky nadanej 

mládeže 
- Záhorácke slávnosti – 12. 6. o 13.00 h, Kamenný mlyn pri Malackách 
- Nočná súťaž hasičov o pohár starostu obce – 19. jún, Závod, Dobrovoľný hasičský zbor 
- Country mlyn - 25. – 26. 6., medzinárodný country festival, Kamenný mlyn pri 

Malackách 
- Triatlon družstiev a jednotlivcov – 27. 7., Kuchyňa, Slovenský orol Kuchyňa 
- Streetball – jún, celoslovenské stretnutie basketbalových tímov 
 
Júl - August 
- Kultúrne leto v Zámockom parku – každá nedeľa od 1. 7. do 31. 8. o 17.00 h, Malacky 
- Letné obecné slávnosti –  3. – 5. 7., Kuchyňa 
- Hodové obecné slávnosti – krst knihy o Lozorne – 24. 7., Lozorno – areál ŠK 
- Súsedé súsedom – august – september, Marianka  – Záhorská Bystrica 
- „Uhranský somíc“ – 16. 8., Záhorská Ves, rybárske špeciality na predajných trhoch 
- Summer Beach Rudava 2004 – 23. – 25. 7.,  8. ročník medzinárodného otvoreného 

turnaja v plážovom volejbale, Malé Leváre – Rudava, OZ Comenius 
 
September 
- Večerný beh zdravia – 17. 9. o 16.30 h, Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera  



 84 

- Výročná púť – 8. 9., Marianka 
- Prehliadka náboženskej piesne, september, Marianka – areál pútnického miesta, 

Kongregácia bratov Tešiteľov 
 
Október 
- Hasprunský dubák  – október, Studienka 
 
November 
- Malacká desiatka – 13. 11. o 8.00 h, Malacky, ZŠ Záhorácka 95  
- Spomienka na opernú speváčku Luciu Poppovú – 16. 11., Záhorská Ves 
 
December 
- Adventné Malacky 2004 – každá nedeľa od 28. 11. do 19. 12. o 17.00 h na Malom 

námestí, Malacky; vianočné trhy 
- Vianočný turnaj v nohejbale o Putovný pohár – 19. 12. o 8.00 h, Malacky, ZŠ Záhorácka 

ul.  
__________________________________________________________________________ 
 
Otvorenie Klientského centra MsÚ Malacky 
  
1. decembra 2005 (štvrtok) o 10.30 h bola slávnostne otvorená Klientská kancelária MsÚ. 
Oľga Jankovichová, Hanka Horváthová, Katka Krišková, Anka Brádlová, Majka Jurdáková, 
Marta Ferenčákova, Ela Červenková, Vilo Konček, Darinka Melichárová, Ivka Sprušanká, 
Vierka Lapinová a Ľubka Gbelcová. Vedúcou sa stala  Mgr. Ivana Potočňáková, vedúca 
Kancelária prvého kontaktu 
__________________________________________________________________________ 

SZTP v Malackách  
 
Na stretnutí zástupcov zdravotne postihnutých občanov dňa 16. 11. 2005 v Bratislave bolo 
konštatované, že nie sme spokojní s doterajším postuom pri riešení problémov zdravotne 
postihnutých občanov. Na základe uvedeného bol dohodnutý nasledovný postup: 
  
1. Pripravuje sa protestné stretnutie občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave na deň 
6. 12. 2005 o 10,00 hod. na Nám. STP. 
2. V tom istom čase by mali prebiehať takéto stretnutia v Nitre, Piešťanoch, Košiciach, 
Prešove atď., pokiaľ by sa našli organizátori takýchto stretnutí. 
3. Protestné stretnutie sa bude niesť pod heslom: "Stop arogancii moci voči občanom so 
zdravotným postihnutím - patríme medzi vás". 
4. Na záver stretnutia bude prečítané komuniké, ktoré spravúva Národná rada občanov so 
zdravotným postihnutím v SR na základe poverenia a korešpondencie so zainteresovanými 
organizáciami zdravotne postihnutých občanov. 
  
Ing. Monika Vrábľová, predsedníčka Slovenského zväzu telesne ostihnutých a generálna 
tajomníčka Národnej rady občanov so zdravontým postihnutím v SR. 
  
POĎAKOVANIE  
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Okresné centrum , Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a  Klub 
zdravotne postihnutých detí a  mládeže v Malackách vyslovuje všetkým darcom 2% daní z 
príjmov srdečnú vďaku za poskytnutie dôvery a finančných príspevkov, ktoré boli použité na 
podporu zdravia (rekondičné pobyty), kultúru a šport pre zdravotne postihnutých občanov, 
deti a mládež. 
                                                                                                                  Viera Janečková 
                                                                                                              predsedníčka OC a ZO 
                                                                                                                 SZTP v Malackách 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

ČUNG – JUAN      ČCHI – KUNG - 1.stupeň 
 
O čchi-kungu: Čchi-kung je staré čínske umenie ozdravenia a samoregulácie organizmu, 
metóda energeticko-informačnej výmeny s okolitým svetom a vesmírom, prispieva 
k duchovnému, telesnému a rozumovému vývoju človeka ako celku. Škola „čung-juan“ patrí 
k vyšším úrovniam čchi-kungu a je komplexným systémom znalostí a metodík, ktoré 
umožňujú preniknúť do sféry neobyčajných možností, poznať samých seba, svoje miesto 
a úlohy v tomto svete. 
     Na kurzoch sa okrem iného učíme rozvíjať tichú silu, ktorá je základom všetkých 
bojových umení a pracovať s energiou, ktorá nám pomôže  k ozdraveniu organizmu 
a následne k duchovnému rozvoju        
 
Inštruktor:  Andrea   Vlčková 
                          Vyštudovala sinológiu na univerzitách v Sankt-Peterburgu a Pekingu. 
                          Čchi-kungu sa venuje od roku 2000, je absolventkou intenzívnych             
                          tréningov čchi-kungu s Veľkým Majstrom v Kyjeve, Moldavsku,  
                          v Šaoline (Čína) a liečiteľských kurzov.  
___________________________________________________________________________ 

 
Kreatívna dielňa 

 
je projekt, ktorý sa realizuje na Špeciálnej základnej škole, Pribinova 16/1 v Malackách. 
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka projektu Školy pre budúcnosť 2004/2005 Konta Orange, 
n.f. 
 Z tohoto projektu bol škole poskytnutý finančný dar. Získané financie sme použili na 
nákup šijacích strojov a naparovacích žehličiek do našej kreatívnej dielne.  
Do projektu sa zapojili podľa svojich možností a schopností takmer všetci žiaci školy. 
 Cieľom projektu je skvalitniť praktickú prípravu našich žiakov na život, naučiť ich 
(najmä dievčatá) základy šitia, viesť ich k hospodárnosti pri starostlivosti o odevy v rodine, 
rozvíjať estetické cítenie, vkus a cit pre vhodné obliekanie. 
 Zámerom projektu je aj ukázať žiakom ako si vlastnou prácou, vlastným výrobkom 
skrášlia svoj byt alebo obohatia svoj šatník. 
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Realizáciou plánovaných aktivít chceme predovšetkým zlepšiť kvalitu života postihnutých 
detí (s ktorými pracujeme), učiť ich sebadôvere vo vlastné schopnosti a možnosti, pomôcť im 
tak zapojiť sa do normálneho života – integrovať sa medzi zdravú populáciu. 
 
         Mária Mináriková 
         koordinátor projektu 19.5.2005 
___________________________________________________________________________ 
 

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB ZÁHORÁK  
 

 
1.5.2005 - 10. ročník otvárania riek Moravy a Dyje  
> 
> Pekná 1. májová nedeľa, krásne počasie, najkrajší mesiac - mesiac 
> lásky. 
> V meste sa konajú prvomájové oslavy zo zaujímavým programom. I napriek 
tomu 
> sa zišlo i keď len 6 nadšencov cykloturistiky, ktorý chceli ujsť z 
mestského 
> ruchu niekam do tichej prírody. O 10:00 hod. sa vydali od Synagógy cez 
> veseliace sa mesto po trase na Veľké Leváre, Malé Leváre na novovybudovanú 
> hrádzu popri rieke Morave. Ocelové zábrany znemožňujú autám, aby sa 
> pohybovali po hrádzi. Asfaltový cyklochodník na vrchu hrádze vysypaný 
> drobnými kamienkami poskytoval za jazdy nádherné výhľady na obe strany. 
> Najmä na ľavej strane, kde nivou preteká rieka Morava a hniezdi tu 
množstvo 
> vodného vtáctva ako sú bociany, volavky, kormorány a mnoho ďaľších si 
stavia 
> hniezda a hľadajú potravu. Po 11 km jazdy po hrádzi cez ešte neoznačený 
> cyklochodník sme dorazili k colnici Moravský sv. Ján. Dva kilometre 
> severnejšie sme navštívili trojhraničný bod, kde sa stretávajú hranice 
> Rakúska, Čiech a Slovenska a vlieva sa tu rieka Dyje do rieky Moravy. 
> Nádhernú krásu tejto časti prírody nám veľmi znepríjemňovali komáre, ktoré 
> po odlive rozvodnených riek majú v bahnisku veľmi vhodné podmienky na 
> liahnutie. 10. ročník oslavy otváranie riek sa v Moravskom Jáne nekonal 
kôli 
> rozmočenej pôde a pre výstavbu mostu cez rieku Moravu, ktorý bude už asi 
za 
> mesiac dokončený. Do susediaceho Hohenau sme prešli po pontónovom moste. 
Po 
> trase Hohenau, Durnkrut, Angern sme sa cez kompu v Záhorskej Vsi vrátili 
> späť na Slovensko a ukončili sme našu cestu zase v Malackách. Cestou sme 
sa 
> v Rakúsku zastavili pri pomníku bitky na Moravskom poli, kde bol porazený 
> Rudolfom Habsburgským a v boji zahynul český kráľ Přemysl Otakar II. 
> Za tento deň sa môžeme pochváliť úctyhodnými 93 kilometrami. 
___________________________________________________________________________ 
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27.5.2005 -38. ročník cyklojazdy Okolo Tatier 
 

Na štarte 38. ročníka cyklojazdy Okolo Tatier sa v piatok 27.5.2005 o 8.oo hod. 
v malom mestečku na Orave v Nižnej zišlo 780 cyklistov. 

Z tohto obrovského množstva bolo aj 14 cyklistov zo Záhoria. 11. boli zo staršieho už  
legendárneho tímu z Malaciek a len traja zo SCK Záhorák, ktorý ešte nemá takú tradíciu a na 
takýchto podujatiach sa zúčastňuje sporadicky.                                                                                    
Dvaja členovia SCK Záhorák: Patrik Masár z Gbelov a Marcel Bulla z Veľkých Levár sa 
presúvali do Nižnej na Orave počas dvoch dní na bicykloch. Z Tatier sa vracali späť taktiež 
na bicykloch po trase Čertovica, Hriňová, Partizánske a tak od stredy do pondelka - za 6 dní 
najazdili 860 km a spoznali zo sedla bicykla veľkú časť Slovenska. 

Tretí účastník cyklojazdy Okolo Tatier si s prasknutými rebrami trúfol na bicykli len 
obísť Vysoké Tatry a tam a späť sa dopravil vlakom. 

Za krásneho počasia sa pestrý peletón cyklistov pohol ulicami Nižnej, ktoré boli 
lemované tlieskajúcimi a povzbudzujúcimi ľuďmi prevážne deťmi zo škôl. 

Nádhernou oravskou krajinou sme sa pomerne rýchlo presúvali cez Tvrdošín, 
Trstenú, Liesek, Hladovku a po vyše 200 m prevýšenia až do hraničnej obce Suchá Hora. 

Sprievodné vozidlá a polícia usmerňovali až po hranice vodičov, odstavovali ich 
s autami pri krajnici aby cyklistov neohrozovali a celkovo zabezpečovali ich bezpečnosť. 

Po dedinkách až k hraniciam, tak ako v Nižnej, najmä deti povzbudzovali cyklistov, 
tlieskali, mávali šatkami a špecialitou cyklojazdy Okolo Tatier v tejto oblasti je nastavovanie 
rúk detí stojacich na okrajoch cesty a na chodníkoch, aby im prechádzajúci cyklisti počas 
jazdy plieskali každému rukou po vystretých rukách a tým ich pozdravili. 

Na hraniciach asi po 27 km bol prvý oddych a čakanie na oneskorených menej 
zdatných cyklistov, aby sa aj skrátila dĺžka peletónu. 

Už v Poľsku počas jazdy krásnou krajinou bolo možné sledovať severnú stranu 
zasnežených Vysokých Tatier. Práve tu, ešte len začína jar, kvitnú tu púpavy a orgován. 

Obrovské obytné rodinné domy – drevenice vyčačkané krásnymi drevenými 
obkladmi, so soklami s obrovských hladkých kameňov pútali na fotografovanie. 

Za Chocholówom sme navštívili salaš, kde sme si kúpili za slovenské koruny malé 
oštiepky, syrové korbáčiky, žinčicu a ovčí syr. Po ochutnávke a oddychu sme pokračovali do 
Zakopaného. Pri zjazde do mesta na jeho začiatku silno brzdíme. Stojí tu pekný kostol. 
Zastavujeme, prezeráme a fotíme si kostol vo vnútri je práve omša. V centre Zakopaného 
prechádzame obrovským trhoviskom s množstvom atraktívneho tovaru. Pre nás sú zaujímavé 
mliečne cukríky Krowky. Po takmer dvoch hodinách opúšťame Zakopané malebné mesto 
pod tatranskými štítmi. Odchádzame miernym stúpaním smerom k slovenským hraniciam na 
Lysú Poľanu. Hneď za hranicami vyprahnutí smädom dopĺňame tekutiny a oddychujeme 
pred posledným stúpaním do Sedla pod Príslopom (1081 m). Odtiaľ nádherným zjazdom 
klesáme pod Belianske Tatry do malebnej, ľudovej dedinky Ždiar a Tatranskou kotlinou do 
Tatranskej Lomnice, kde prichádzame o 16.30 po 101 km do Eurocampu.  

Po hygiene, večeri sa zúčastňujeme do neskorých hodín spoločenského večera. Ráno 
odchádzame  z Tatranskej Lomnice po trase cez Smokovce, Štrbské pleso, Podbanské, do 
Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša.  

Jazdou po Magistrále z Tatranskej Lomnice až do Podbanského nás deprimuje 
pohľad na veternou smršťou zničené stromy. Najhoršie obišla oblasť okolo Smokovcov 
a Tatranskej Polianky, kde les vôbec neexistuje a trčia tu zo zeme len zvyšky polámaných 
kmeňov, kedysi krásnych tatranských smrekov.  
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Naplnení množstvom pekných dojmov z cyklojazdy, zo stretnutí s priateľmi i nádhernej 
prírody na Orave a v Poľsku so smútkom v duši sme opustili víchricou poničený 
Tatranský národný park – pýchu Slovenska  s nádejou, že aspoň trčiace pahýle, vyvrátené 
kmene a korene stromov zo zeme čím skôr zmiznú a objavia sa aj keď malé, ale zdravé 
mladé jedličky, smrečky a iné stromčeky. 

___________________________________________________________________________ 
 
,,Cyklovýlet do Viedne" 
  
5. júna 2005 nedeľa pri SYNAGÓGE 
Trasa: Malacky - Jakubov - Záhorská Ves - kompou cez  
rieku Moravu - Angern - Genserndorf - Viedeň 
(prehliadka mesta) a späť = 120 km  
  
Pre menej zdatných cyklistov sú kratšie trasy: 
Malacky - Jakubov - štrkovňa - Záhorská Ves - 
prechod kompou cez rieku Moravu - Angern -  
Rochusova kaplička - výhľad na okolie - späť - cez 
Vysokú pri Morave - lábske jazerá - Láb - Plavecký 
Štvrtok – Malacky =  40 - 50 km 
___________________________________________________________________________ 
  
 
10. ročník Národného zrazu cykloturistov 
  
Smolenice - Jahodník 2005 
Rekreačné stredisko Z Á R U B Y  
  
9. - 12. júna 2005 
Trasa: Malacky - Rohožník - Sološnica - Plavecký 
Mikuláš (odbočka na modrý chodník č. 2201 cez Malé 
Karpaty) - Bukovina - Červená Hora - Jahodník = 43 km 
- kultúrne pamiatky, prírodné zaujímavosti, zámok, hrady, 
hradisko, jaskyňa, vodopád, rozhľadňa, pamätníky a pomníky... 
- prezentácie: z expedície, foto, turistické potreby, cestovná 
kancelária 
- spoločný program, táborák 

 
                  Jubilejný 10. ročník národného zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 
9.-12.6.2005 v Malých Karpatoch v rekreačnom stredisku Jahodník – Záruby. Zišlo sa tu 
vyše 130 cyklistov z celého Slovenska a Čiech. Z SCK Záhorák Malacky sa počas 3 dní  
zúčastnilo cyklojázd po okolí 15 členov. 

Po hodinovom televíznom natáčaní štábom slovenskej televízie vo Veľkých 
Levároch a v Malackách sme sa siedmi cykloturisti autami za hustého dažďa presunuli cez 
Rohožník, Plavecký Mikuláš, Trstín a Smolenice na Jahodník, kde pokračovalo natáčanie. 

Slovenská televízia natočila pre reláciu - regionálne vysielanie krátky šot o činnosti 
SCK Záhorák Malacky, o 10.ročníku  NZC na Jahodníku a rozhovor s účastníkmi 
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cykloturistickej expedície Slovakia-Island-Skandi tour 2004 Petrom Patschom a Braňom 
Sýkorom.      

Po zaprezentovaní zaplatení ubytovania a účastníckeho poplatku sme dostali 
účastnícke tričko a išli sa ubytovať v chatkách rekreačného strediska Jahodník – Záruby. Po 
roku od minulo – ročného národného zrazu boli príjemné stretnutia s dlhoročnými priateľmi. 
Večer prebiehal v družnej atmosfére. Ostatní členovia SCK Záhorák prichádzali v piatok ráno 
pred odchodom na trasy individuálne.  

V piatok ráno bol odchod na trasy stanovený na 10.00 hod. Počasie: zamračené, 
chladno, neprší! Pestrá paleta dresov rôznych slovenských cykloklubov sa vydala na 
kombinovanú horsko-cestnú trasu v dĺžke 75 km. Trasa začala zjazdom do Smoleníc cez 
Lošonec, Majdán, Rybáreň, stúpaním na Sklennú Hutu pekným lesným zjazdom po asfaltovej 
ceste do Sološnice. Tu bola prestávka na oddych a po nej sme pokračovali cez Plavecký 
Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerovú, stúpaním na Rozbehy a zrúcaninu hradu 
Korlátko. Históriu s modernou technikou tu kontrastovali zrúcanine štyri obrovské vrtule 
veterných elektrární. Cez Kopanice, Bukovú-Sokolské chaty, Trstín a Smolenice sme sa 
dostali do Horných Orešian na ochutnávku vína a v Poľovníckej reštaurácii ochutnali 
špeciality z diviny. Po príchode na Jahodník sme oddychovali a niektorí robili údržbu svojich 
dvojkolesových tátošov. 

Večer nás privítal a oficiálne zahájil 10. ročník NZC na Jahodníku - predseda 
z centrálnej SCK p. Juraj Hlatký. 

O 20.00 hod. začala beseda spojená s premietaním s účastníkmi 1. slovenskej 
cykloturistickej expedície Slovakia-Island-Skandi tour 2004 

Na ďalší deň v sobotu ráno počasie tiež veľmi nežičilo, ale nepršalo a odchod na 
trasy bol daný na 9.00 hod. Trasa viedla do Smoleníc na Trstín a odbočkou na poľnú blatistú 
cestu sme sa dostali stúpaním lesom k horárni Raková a Suchánka. Zjazd do obce Dobrá 
Voda nás potešil o to viac, že tu bol oddych a obhliadka hradu Dobrá Voda. Po občerstvení 
a oddych sme pokračovali cez Dechtice, odbočili na zrúcaninu kláštora Katarínka, kde sa 
nachádza múzeum v prírode - časť malej lesnej železničky. Odtiaľ cez Naháč, Trstín, 
Smolenice sme v podvečer po 65 km prišli späť na Jahodník. Dažďové búrky cyklistov 
prekvapili počas jazdy, takže z veľkého peletónu sa vytvorili menšie skupinky, ktoré 
postupne prichádzali do rekreačného areálu.  

Po večeri bolo slávnostné ukončenie zrazu a odovzdanie štafety – putovného klúča 
z trnavského SCK Bicyglo od predsedu Mariána Kasalu Jánovi Kirdajovi predsedovi SCK 
Ďumbier z Brezna, kde bude nasledujúci 1.- 4.6.2006 v Jasenie v Lomnistej doline pod 
Chabencom už 11. ročník NZC. 

Po vyhlásení a odmenení najvzdialenejších, najstarších zúčastnených členov, 
najpočetnejších zúčastnených klubov a najsmolnejšieho zúčastneného - nášho člena Joža 
Bocka, ktorý mal nepríjemný pád a napriek mnohým odreninám sa mu našťastie nič vážnejšie 
nestalo sa začala rozlúčková zábava – country bál. Do tanca hrala skupina Country Team. 
Počas zábavy sa uskutočnila tombola. 

V nedeľu sa účastníci cyklozrazu ešte pred rozchodom presunuli do Smoleníc, kde si 
prezreli nádherný  zámok, inak neprístupný, lebo tu majú rekreačné sídlo pracovníci SAV 
a navštívili peknú jaskyňu Driny.  

10. ročník národného zrazu cykloturistov sa i napriek chladnému a nepriaznivému 
počasiu vydaril. 
___________________________________________________________________________ 
 

ŠPORT 
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ZŠ Záhorácka sa stala víťazom 42. ročníka Ceny Večerníka 
  
Dňa 23. mája 2005 sa v Bratislave na štadióne Lafranconi uskutočnil už 42. ročník 
atletických pretekov o Cenu Večerníka. 
  
Žiaci základných škôl, ročník narodenia 1990 a mladší, z Bratislavy, Senca, Pezinka a 
Malaciek bojovali o putovný pohár, ktorý sa v posledných rokoch stáva korisťou OŠG 
(osemročné športové gymnázium) Ostredkova v Bratislave. 
 
Za každú školu mohli v jednej disciplíne nastúpiť len dvaja pretekári, pričom každý pretekár 
smel nastúpiť len v jednej individuálnej disciplíne a v štafete. Umiestnenie žiakov sa 
bodovalo podľa poradia  v jednotlivých disciplínach, čo v konečnom dôsledku stanovilo 
výsledné umiestnenie družstva žiakov, žiačok  i celkové poradie zúčastnených škôl.  
 
Na  podujatí nechýbali ani významné osobnosti slovenského športu. Zápolenie súťažiacich so 
záujmom sledovala podpredsedníčka Slovenského olympijského výboru a predsedníčka 
Slovenského atletického zväzu, Mária Mračnová, a predseda Slovenského cyklistického 
zväzu, olympijský víťaz z Montrealu 1976 - Anton Tkáč. 
 
Malačania už tradične dominovali v bežeckých disciplínach a v skoku do diaľky. A to v 
kategórii chlapcov i dievčat. Výber zo Záhoria zvádzal tuhý boj najmä so žiakmi športového 
gymnázia na Ostredkovej ulici a so žiakmi športových tried so Sibírskej v Bratislave. 
 
Vynikajúce individuálne výkony žiakov z Malaciek a výnimočná vyrovnanosť družstva, však 
nakoniec viedla k senzačnému, ale zaslúženému víťazstvu. Pohár z rúk otca pretekov a 
nestora slovenskej atletiky Doc. Bartolomeja Rusinu sa sťahuje minimálne na rok na Záhorie! 
 
 
 
Z výsledkov: 
Dievčatá 
 
60 m 
1. Fajtáková (ZŠ Záhorácka Malacky) - 8,09 
...5. Schildová (ZŠ Záhorácka Malacky) - 8,52 
 
800 m 
1. Havlíková (OŠG Ostredková Bratislava) - 2:32,13 
2. Habáňová (ZŠ Záhorácka Malacky) - 2:35,80 
3. Mackovichová (ZŠ Záhorácka Malacky) - 2:36,22 
 
Diaľka 
1. Štaffetnová (ZŠ Záhorácka Malacky) - 500 
...8. Rovná (ZŠ Záhorácka Malacky) - 419 
 
Výška 
1. Michlíková (ZŠ Tilgnerova Bratislava) - 165 
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...8. Sedláková (ZŠ Záhorácka Malacky) - 130 

...10. Azzolini (ZŠ Záhorácka Malacky) - 120 
 
Guľa 
1. Kolenová (ZŠ Sibírska) - 10,66 
...6. Filová (ZŠ Záhorácka Malacky) - 8,10 
...14. Grobárová (ZŠ Záhorácka Malacky) - 6,55 
 
4 x 60 m 
1. OŠG Ostredková Bratislava (Bláhová - Mokráňová - Mutňanská - Kompišová) - 33,29 
...3. ZŠ Záhorácka Malacky (Štaffenová - Fajtáková - Schildová - Habáňová) - 33,86 
 
Chlapci 
60 m 
1. Krumpal (ZŠ Mlynská Senec) - 7,70 
2. Mikuli č (ZŠ Záhorácka Malacky) - 7,90 
...5. Šimek (ZŠ Záhorácka Malacky) - 8,12 
 
1 500 m 
1. Beňa (ZŠ Záhorácka Malacky) - 4:44,6 
...3. Klas (ZŠ Záhorácka Malacky) - 5:00,4 
 
Diaľka 
1. Polák (ZŠ Záhorácka Malacky) - 539 
...5. Walter (ZŠ Záhorácka Malacky) - 496 
 
Výška 
1. Furťa (ZŠ Sibírska Bratislava) - 170  
2. Petráš (ZŠ Záhorácka Malacky) - 160 
3. Ďurdík (ZŠ Záhorácka Malacky) - 150 
 
 
Guľa 
1. Kodány (ZŠ Sibírska Bratislava) - 13,08 
...8. Kormendy (ZŠ Záhorácka Malacky) - 9,84 
...9. Lapin (ZŠ Záhorácka Malacky) - 9,79 
 
4 x 60 m 
1. ZŠ Sibírska Bratislava (Knap - Furda - Piok - Nagy) - 30,00 
2. ZŠ Záhorácka Malacky (Mikulič - Petráš - Beňa - Šimek) - 30,6 
 
Celkové poradie škôl: 
1. ZŠ Záhorácka Malacky - 143 b 
2. OŠG Ostredková Bratislava - 114 b 
3. ZŠ Sibírska Bratislava - 109,5 b 
          PaedDr. Petr 
FILIP 
___________________________________________________________________________ 
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Brezovské atletické hry s príchuťou Malaciek 
 
Dňa 11. mája sa v rodisku M. R. Štefánika, v Brezovej pod Bradlom, športovci zo ZŚ 
Záhorácka v Malackách zúčastnili Brezovských atletických hier. 
V príjemnej športovej atmosfére, ktorú vytvorili zamestnanci miestnej školy, súťažili žiaci                      
v jednotlivých disciplínach o čo najlepšie výkony, ale zbierali i body, ktoré sa hodnotili do 
konečného poradia škôl. Na prvých troch v každej kategórii čakali diplomy a medaile, na 
víťaznú školu putovný pohár. 
Na tejto športovej akcii sa Malačania zúčastnili po prvý krát a nedopadli vôbec zle. V 
hodnotení škôl družstvo starších žiačok obsadilo 2. miesto, mladšie žiačky a mladší žiaci sa 
umiestnili na 3. mieste. V celkovom hodnotení škôl sa malacká škola v konkurencii 10 škôl 
umiestnila na výbornom druhom mieste, keď domáci obhájili prvenstvo z minulého roka. 
Žiaci z Malaciek sa presadili najmä v bežeckých disciplínach. Víťazstvo si medzi staršími 
žiakmi vybojovala Alexandra Štuková v behu na 60 m a 800 m, Ján Beňa v Behu na 1 000 m, 
Andrej Kopča vo vrhu guľou a štafeta žiačok (Kocáková - Schildová - Fajtáková - Štuková). 
Medzi mladšími žiakmi dominovali Dominika Sedláková v behu na 60 m a v skoku do 
diaľky, Lukáš Mráz v behu na 60 m a štafeta žiačok (Rovná - Hladíková - Černá - 
Sedláková).    
 
Z výsledkov: 
Hodnotenie škôl: 
 
Celkové poradie: 
 1. ZŠ Brezová pod Bradlom - 329 b. 
 2. ZŠ  Záhorácka Malacky - 315 b. 
 3. ZŠ Nové Mesto nad Váhom - 266 b. 
 4. ZŠ Cerová - 232 b. 
 5. ZŠ Holíč - 164 b. 
 6. AK Bojničky - 158 b. 
 7. ZŠ Štúrova Myjava - 135 b. 
 8. ZŠ Sološnica - 72 b. 
 9. Gymnázium Myjava - 20 b. 
10. ZŠ Viestova Myjava - 17 b. 
 
          PaedDr. Petr 
FILIP 
___________________________________________________________________________ 
 
Atletický klub AC Malacky  
  
Detská organizácia Fénix plus - Atletický klub AC Malacky i počas tohtoročných letných 
prázdnin pre športuchtivé deti  pripravili týždenný športový pobyt v peknom lesnom prostredí    

Záhorie od  9. 8. do 15.8. 2005 

Deti čakala romantika táborových ohňov, gitár, nočných hier, súťaže, diskotéky, kolektívne 
hry a hlavne kúpanie, pretože pobyt bude spojený i s plaveckým výcvikom. 
Pedagogický dozor zabezpečujú profesionálni pracovníci s preukazom spôsobilosti. 
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V areáli sa nachádza futbalové, basketbalové, volejbalové, beach -volejbalové ihrisko, dva 
tenisové kurty, stolnotenisové  stoly. 
  
                                                                                           Handl Vladimír, AC Malacky 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Repatov" posledný zápas. 
 
V živote športovca sa často striedajú radostné udalosti a okamžiky so smutnými. 
Hádzanárska rodina v Malackách v januári zažila tú najsmutnejšiu udalosť, aká sa len mohla 
prihodiť. Dňa 21. januára sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s "Repatom" - Jozefom 
Petrakovičom. 
"Repat" venoval hádzanej a hádzanárskemu dianiu v Malackách prakticky celý svoj život. 
Začal ako dvanásťročný žiak, hrával v ligovom doraste a za družstvo mužov v Slovenskej 
národnej lige. Po skončení aktívnej činnosti sa venoval trénerskej činnost, ako tréner mužov i 
dorastencov. Popritom až do vypuknutia jeho choroby hrával aj za družstvo starých pánov. 
Odohral a odtrénoval veľa úspešných zápasov, ale ten najdôležitejší zápas, zápas so svojim 
zdravím, bohužiaľ veľmi skoro prehral. Odišiel dobrý kamarát a spoluhráč. Jeho miesto v 
hádzanárskej rodine zostalo prázdne. 
"Repat" ešte raz posledné zbohom! 
                                                                                                                        Jozef Krasňanský  
___________________________________________________________________________ 
 
Judo 
 
V sobotu 29.1.2005 sa v novej Pezinskej JUDO - hale konala prvá súťaž v tomto roku - 
Olympiáda mládeže - 1. kolo. Z Malaciek sa zúčastnilo 19 džudistov a darilo sa im 
mimoriadne - v svojich vekových a váhových kategóriách obsadili 5 prvých miest, 6 druhých 
miest a 5 tretích miest: 
 

Dávid Michálek - 1. miesto 
Katka Brajerová - 1. miesto 
Veronika Valentová - 1. miesto 
Ondrej Papiernik - 1. miesto 
Andrej Bielik - 1. miesto 
Dominik Binčík - 2. miesto 
Jakub Hospodársky 2. miesto 
Petra Kunšteková - 2. miesto 
Simon Michálek - 2. miesto 
Lucia Kolandrová - 2. miesto 
Soňa Kunšteková - 2. miesto 
Marcel Haba - 3. miesto 
Denis Hospodársky - 3. miesto 
Michal Mislovič 3. miesto 
Michal Šrámek - 3. miesto 
Kristína Nováková - 3. miesto 
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V sobotu 12.2.2005 sa v Brne konala Medzinárodná súťaž určená pre najmenších a a 
mladších džudistov, na ktorej sa zúčastnilo osem Malačanov. Umiestniť sa nepodarilo len 
dvom, ostatní zožali úspech: 
 
 Simon Michálek a Petronela Kunšteková - 1. miesto 
 David Michálek a Michal Šrámek - 2. miesto 
 Patrik Sloboda a Michal Mislovič - 3. miesto 
 
V stredu v podvečer 16.2.2005 boli zahájené Majstrovstvá Bratislavy juniorov a junioriek, na 
ktorých sa mohli zúčastniť aj dorastenci a dorastenky, ktorí dosiahli technickú vyspelosť 4. 
kyu (oranžový opasok). Za Malacky bojovali juniorky Eva Mináriková, Eliška Brajerová, 
dorastenka Lenka Piváčková a dorastenci Michal Orgoň, Gabriel Brajer a Matúš Papiernik. 
Nakoľko organizátorom sa súťaž pre malú účasť veľmi nevydarila, naši džudisti mali malú 
konkurenciu a všetci obsadili 1. miesto. 
 
V nedeľu 5.6.2005 sa mladí džudisti  Judo klubu  pri TJ Strojár Malacky zúčastnili na 
medzinárodnom turnaji v Brne, kde obsadili celkove tri prvé miesta  Za výdatnej podpory a 
osobného prístupu trenérky Evy Minárikovej vyhral Ondrej Papiernik  tri zápasy po 
excelentných výkonoch v ťažkej konkurencii českých džudistov. Z našich najmladších 
adeptov v chlapčenskej konkurencii nenašla premožiteľa Danielka Baumanová, ktorej štýl 
zápasenia pripomína zápasy starších ostrielaných džudistov. Celkom peknú sériu 
neporaziteľnosati na turnajoch vo svojej váhovej kategórii si udrživa Michal Šrámek, ktorý 
neprehral už na štvrtom turnaji v rade.  
Počas nadchádzajúceho víkendu sa uskutoční posledný predprázdninový turnaj v Pezinku o 
ktorom Vás po jeho uskutočnení radi informujeme.  
 
                                                             Predseda judo oddielu pri TJ Strojár Ing. Ivan Brajera 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Olympiáda mládeže v Pezinku 
 
Posledný pred prázdninový turnaj džudistov TJ Strojár Malacky 
 
Dňa 11.6.2005 sa zúčastnili Malacký džudisti TJ Strojár Malacky posledného pred 
prázdninového turnaja – Olympiády mládeže v Pezinku. Náš klub reprezentovalo osem 
džudistov, pričom si nepočínali zle. 
 
1. miesto: Soňa Kunšteková, 
2. miesto: Marcel Haba, Kristína Nováková, Veronika Valentová, Michal Šrámek,  
3. miesto: Denis Hospodársky, Veronika Ferčáková,    
4. miesto: Róbert Valkovič 
     
V Pezinku sme si okrem bojovných zápasov všimli, aké to je keď sa širšia športová verejnosť 
teší z úspechov svojho džudistického klubu. Je vidieť, že džudo tu má svoje pevné miesto. 
Má vybudovanú novú komfortnú halu určenú len pre džudistov. A tak nám neostáva nič iné, 
len položiť si otázku, dokedy bude tento úspešný šport v Malackách nepovšimnutý ? 
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Za prvý polrok 2005 sa na súťažiach naši džudisti 91 krát umiestnili na medailových 
pozíciách, z toho 30 krát na prvom mieste, 30 krát na druhom mieste a 31 krát na tretom 
mieste, čo určite hovorí o dobrej úrovni práce celého kolektívu malackého džuda. 
Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie úspechy nášho klubu v novom ročníku 2005/2006, ktorý 
zahájime v septembri. A že svojimi výkonmi budeme môcť prilákať aj Malackých 
priaznivcov a nie len divákov v iných slovenských mestách a v zahraničí. Džudo klub 
Malacky všetkým športovým priaznivcom želá pekné slnečné prázdniny. 
___________________________________________________________________________ 
 
Správa o činnosti Tenisového klubu Strojár Malacky – Malackách, 11. 2. 2005 
 

 
 Tenisový klub Strojár Malacky (do roku 2003 Tenisový oddiel Strojár Malacky) mal 
v roku 2004 79 členov: dospelí - 50, dorast – 5, žiactvo a tenisové prípravky – 24. Platnú 
hráčsku registráciu malo v roku 2004 33 členov TK. 
 Výbor TK pracoval v nezmenenom zložení: predseda - Ing. Ján Gelinger, 
podpredseda – p. Boris Bogdalík, člen výboru – Bc. Rastislav Janko. Výbor operatívne 
(stretnutia, telefonické dohody, emaily) riešil všetky bežné záležitosti spojené s fungovaním 
klubu a taktiež vzniknuté problémy. 

Počas celého roka bol výdatnou pomocou aj p. Ladislav Petrivalský, ktorí na dvorcoch 
a v ich bezprostrednom okolí, v hráčskych kabínach a v sklade vykonával správcovské, 
údržbárske a upratovacie práce a koordinoval brigádnickú činnosť členov TK. 

Poďakovanie chcem vysloviť aj všetkým trénerom, vedúcim družstiev, riaditeľom i 
všetkým organizátorom turnajov STZ a samozrejme všetkým obetavým členom TK, ktorí sa 
v roku 2004 podieľali na fungovaní klubu po organizačnej i športovej stránke. 

 
 Taktiež chcem poďakovať sponzorom, ktorí svojimi finančnými príspevkami alebo 
inak realizovanou pomocou pomohli TK v jeho činnosti. Boli to: 

♦ Pozagas, a. s., Malacky – RNDr. Vaškor    20 000,- 
dar na činnosť 

♦ Ing. Peter Beleš – Dachstav      10 000,- 
dar na činnosť 

♦ M.P.B. Artemis, s. r. o., Malacky – Ing. Mráz   10 000,- 
prenájom reklamnej plochy - Artemis cup 2004 

♦ CASPER, s. r. o., Bratislava – Ing. Dimov    10 000,- 
prenájom reklamnej plochy 

♦ člen TK, ktorý nechce byť menovaný      5 000,- 
dar na činnosť 
 

♦ predajňa LEVI´S - Ing. Jánošík     11 100,- 
športové oblečenie pre členov družstva st. žiačok a veteránov, 
vecné ceny pre najúspešnejších na turnaji STZ st. žiačok, 
v Malackom rebríčka 2004 a na turnaji ARTEMIS Cup 2004 

♦ p. Slovík          6 500,- 
tenisové lopty pre ten. prípravku 

 

 „Sponzormi“ sa prostredníctvom poukázania sumy 2% dane z príjmu pre prijímateľa 
TJ Strojár Malacky a po vydokladovaní vlastne pre náš TK stalo aj 49 fyzických osôb a 2 
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právnické osoby. Priamo alebo sprostredkovane - získaním darcov sa o to pričinili 14 
členovia TK, ktorí takto pre TK zabezpečili finančnú čiastku 46 863,- Sk. Ďakujeme. 

 

 Samozrejme, v úvode nechcem zabudnúť ani na ďalších partnerov, s ktorými sme 
riešili problémy rôzneho druhu – športové, súťažné, administratívne, prevádzkové, reklamno-
propagačné, spravodajské a v neposlednom rade všetko to, čo sa týka zabezpečenia prenájmu 
športovísk na súťaže i tréningy. 

Sú to: TJ Strojár – Ing. Oreský a p. Zúbek, STZ – Ing. Siebenstichová a p. 
Černušáková, BTZ – Doc. Nemec, TK Zohor – p. Hubek, ŠŠK Grand Bratislava – Ing. Stano, 
TK Stupava – p. Maroš, Tekos – Ing. Klíma, Slovenská správa ciest – Ing. Kuklovský, 
redakcia Malacko – p. Divinský, redakcia eM TV – Mgr. Búbelová a p. Osuský, Cirkevná ZŠ 
M. Olšovského – Mgr. Hájková, ZŠ Gajary – Mgr. Kovárik, ZŠ Štúrova – Mgr. Šuster, VÚ 
Kuchyňa – p. Humaj, ŠH Malina – p. Mihočko. 

 
Zimná príprava a rozbeh novej tenisovej sezóny : 

Spoločné tréningy družstiev počas zimy (tenisové tréningy, kondičné tréningy, 
loptové hry) prebiehali v telocvičniach – ZŠ Gajary, Cirkevná ZŠ, VÚ Kuchyňa (1. polrok) a 
ZŠ Štúrova (2. polrok). Niektorí hráči absolvovali individuálne tenisové tréningy v 
tenisových halách a telocvičniach v Malackách, Gajaroch, Stupave a Bratislave. 

 
Po nevyhnutnej jarnej úprave povrchu našich antukových dvorcoch začali hráči 

oficiálne trénovať v polovici apríla. Rozpis tréningových hodín pre jednotlivé družstvá bol 
vždy pevne stanovený na určité časové obdobie, pričom existovala aj možnosť 
individuálneho tréningu na základe rezervácie voľných hodín, od polovice mája boli dvorce k 
dispozícii aj pre rekreačný tenis. 

Majstrovské súťaže tenisových družstiev: 

Majstrovské súťaže družstiev tenisovej sezóny 2004 sa naplno rozbehli koncom 
apríla. Predtým sa dotvorili hráčske kádre a súpisky a boli určení vedúci jednotlivých 
družstiev. 

TK prihlásil do súťaží 6 družstiev - muži A - II. slovenská liga, skupina západ, muži B 
– 2. trieda Majstrovstiev bratislavského regiónu (MBR), dorastenky – 2. trieda MBR, st. 
žiačky – 1. trieda MBR, mladší žiaci – 2. trieda MBR a veteráni nad 35 rokov – 1. trieda 
MBR. Okrem toho, ďalší členovia TK hosťovali v iných kluboch: v TJ Slávia Právnik 
Bratislava - P. Lapin – st. žiaci a v TK Zohor -P. Lapin a E. Steinhauser – dorastenci. 

Dobrý výsledok dosiahlo družstvo starších žiačok, ktoré ako nováčik (minulý rok 
hrali dievčatá v kategórii mladšie žiačky) v súťaži 1. trieda MBR obsadilo 6. miesto 
spomedzi 8 družstiev. Dievčatá si „trúfli“ hrať aj dorasteneckú súťaž, ani tu nesklamali, keď 
spomedzi 6 družstiev skončili na 4. mieste v 2. triede MBR. 

Pochvalu si zaslúžia taktiež novovzniknuté družstvo ml. žiakov za bojovnosť a snahu 
a taktiež družstvo mužov „B“, ktorému len vďaka nepriaznivej bilancii zo vzájomných 
zápasov 3 družstiev unikol postup do 1. triedy MBR. 

Naopak, sklamaním boli opäť výsledky mužského „A“. STZ po sumarizácii prihlášok 
oslovil náš TK s ponukou hrať II. slovenskú ligu mužov aj v roku 2004. Po súhlasnom 
vyjadrení hráčov bolo družstvo do súťaže zaradené, zopakovalo však nelichotivú bilanciu z 
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roku 2003 a bez jedinej výhry skončilo na poslednom 8. mieste, čo znamená zostup do 1. 
triedy MBR. 

Svoj tieň neprekročilo ani družstvo veteránov nad 35 rokov, ktoré opäť hralo v 1. 
triede MBR (naše družstvo malo vypadnúť do 2. triedy, pretože sa ale znížil celkový počet 
družstiev, BTZ vypísal pre rok 2004 len jednu súťaž). Spomedzi 6 družstiev skončilo na 5. 
mieste. 

Muži „A“   -   II. slovenská liga, skupina západ   -   8 družstiev 
Celkove 8. miesto s bilanciou žiadne víťazstvo a 7 prehier. 

Vedúci družstva: B. Bogdalík. 

Výsledky (v zátvorke body za Malacky): 
STU Trnava    1:6 (Bogdalík-Janko) 
TKM Tlmače    1:6 (Bogdalík) 
TK Spoje Bratislava   3:4 (Korbel, Bogdalík-Janko, Korbel-J.Húšek) 
TK Devínska Nová Ves „A“  1:6 (Korbel) 
TK Nové Zámky   3:4 (Janko, Korbel, Bogdalík-Janko) 
TK Levice „B“   2:5 (Bogdalík-S.Húšek, Korbel-J.Húšek) 
TK ŠTK Šamorín   1:6 (Bogdalík) 
 

Muži „B“   -   2. trieda MBR   -   8 družstiev 
Celkove 2. miesto s bilanciou 6 víťazstiev a 1 prehra. 
Vedúci družstva: M. Uher. 
Výsledky (v zátvorke body za Malacky): 
ŠK TO Dúbravka   4:3 (Konvalina, L.Čas, L.Petrivalský, Konvalina-
L.Petrivalský) 
TK Pezinok    4:3 (M.Uher, Šutovský, L.Čas, Rehák) 
TK Aréna Bratislava   4:3 (Čepka, L.Čas, Rehák, M.Uher-Čepka) 
TK Devínska Nová Ves „B“  3:4 (L.Petrivalský, Rehák, L.Petrivalský-L.Čas) 
TK Dunajská Lužná   7:0 (M.Uher, Šutovský, Čepka, L.Čas, Rehák, 

  Rehák-Čepka, M.Uher-L.Čas) 
Medik Bratislava   6:1 (M.Uher, Čepka, L.Čas, L.Petrivalský, 
L.Petrivalský-L.Čas, 
        M.Uher-Šutovský) 
BCT Danubius Bratislava  7:0 kontumačne 

Dorastenky   -   2. trieda MBR   -   6 družstiev 
Celkove 4. miesto s bilanciou 2 víťazstvá a 3 prehry. 
Vedúci družstva: Ing. V. Uher. 
Výsledky (v zátvorke body za Malacky): 
TK AŠK Inter Bratislava B  1:3 (Gelingerová) 
TJ Právnik Bratislava „B“  0:4  
MŠK Petržalka   4:0 (H.Uhrová, Gelingerová, Vismeková, H.Uhrová-
Vismeková) 
TK Devínska Nová Ves  3:1 (Gelingerová, M.Uhrová, H.Uhrová-M.Uhrová) 
TK Zohor    2:2 prehra   (M.Uhrová, Vismeková) 
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Staršie žiačky   -   1. trieda MBR, skupina A   -   4 družstvá, celkovo 8 družstiev 
Celkove 6. miesto s bilanciou 1 víťazstvo a 4 prehry. 
Vedúci družstva: Ing. P. Gelinger. 
Výsledky (v zátvorke body za Malacky): 
TK STU Bratislava „B“  0:7  
TK Slovan Bratislava   0:7  
TK AŠK Inter Bratislava  0:7  
TK Spoje Bratislava (o 5.-8.miesto) 3:3 výhra   (Gelingerová, M.Uhrová, Vismeková) 
TK Pezinok (o 5.-6.miesto)  0:7  

Mladší žiaci   -   2. trieda MBR, skupina B   -   5 družstiev, celkovo 10 družstiev 
Celkove 9. miesto s bilanciou 1 víťazstvo a 4 prehry. 
Vedúci družstva: Ing. Arch. I. Brichta. 
Výsledky (v zátvorke body za Malacky): 
TJ Právnik Bratislava „B“  2:4 (Hurban, Vozák-Brichta) 
TK Spoje Bratislava   3:3 prehra   (Hurban, Brichta, Vozák-Brichta) 
TK STU Bratislava „C“  0:6  
TK Slovan Bratislava „B“  0:6  
MŠK Petržalka (o 9.-10.miesto) 3:3 výhra   (Vozák, D.Uher, D.Uher-Fabian) 

Veteráni 35+   -   1. trieda MBR – 6 družstiev 
Celkove 5. miesto s bilanciou 1 víťazstvo a 4 prehry. 
Vedúci družstva: L. Petrivalský. 
Výsledky (v zátvorke body za Malacky): 
TK Dunajská Lužná   3:2 (Čepka, L.Petrivalský, Sabol-L.Petrivalský) 
TK Ekonóm Bratislava  0:5  
TK STU Bratislava   1:4 (Sabol-L.Petrivalský) 
TK ProSet Bratislava   1:4 (L.Petrivalský) 
TK Slovan Bratislava   1:4 (Sabol-Čepka) 
 
 
Výsledky malackých tenistov hosťujúcich v iných kluboch: 

Patrik Lapin hosťoval v družstve starších žiakov TJ Slávia Právnik Bratislava v 1. 
triede MBR. Družstvo skončilo na 4. mieste spomedzi 6 družstiev s bilanciou 2 víťazstvá a 3 
prehry. 

Patrik Lapin a Erik Steinhauser spolu hosťovali v družstve dorastencov TK Zohor v 2. 
triede MBR. Družstvo obsadilo 3. miesto spomedzi 5 družstiev s bilanciou 2 víťazstvá a 2 
prehry. 

 
Turnaje STZ:  
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V roku 2004 bolo aktívnych veľmi málo hráčov, očakávali sme predovšetkým väčšiu 
účasť na turnajoch STZ v kategóriách mladší žiaci a muži. 

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v tenise: 
Tento rok sa Majstrovstiev SR zúčastnili len veteráni (nie je potrebné splniť žiadne 

nominačné kritéria alebo prejsť kvalifikáciou). Hráči v ostatných vekových kategóriách sa 
nezúčastnili ani kvalifikácie. 

Ladislav Petrivalský na Halových majstrovstvách SR veteránov v kategórii 50+, ktoré 
sa konali v Leviciach, neuspel - vypadol v 1. kole. Rovnako dopadol na Medzinárodných 
majstrovstvách Slovenska veteránov taktiež vo vekovej kategórii 50+, ktoré sa konali v 
Trenčíne. Vynahradil si to však na iných veteránskych turnajoch STZ. MM SR veteránov sa v 
kategórii 40+ zúčastnil taktiež Ľuboš Čepka, ktorý po víťazstve v úvodnom kole vypadol v 
zápase o postup do štvrťfinále. 
 
Turnaje STZ usporiadané TK: 

TK usporiadal 2 oficiálne turnaje STZ vo vekových kategóriách staršie žiačky (trieda 
D) a veteráni nad 35 rokov (trieda B). V oboch prípadoch bola ich kvalita poznačená nízkym 
počtom štartujúcich. 

 
Staršie žiačky:  
Turnajové víťazstvo vo dvojhre (8 štartujúcich) dosiahla domáca hráčka Alžbeta 
Gelingerová, ktorá vo finále zdolala Andreu Popluhárovú z TK Pezinok. Ďalšie 2 hráčky 
domáceho TK sa stretli v 1. kole - úspešnejšia bola Nikoleta Vismeková, ktorá zdolala Máriu 
Uhrovú. N.Vismeková potom v semifinále prehrala s Popluhárovou. 

Štvorhra sa pre nedostatočný počet prihlásených párov nehrala. 
 
Veteráni nad 35 rokov: 
Víťazom vo dvojhre (6 účastníkov, všetko hráči TK Strojár Malacky a jeden neregistrovaný 
hráč z Malaciek) sa stal Ladislav Čas, ktorý vo finále zdolal Jána Sabola. Vo štvorhra (3 
páry) zvíťazila dvojica Ján Sabol – Vladimír Taraba (neregistrovaný) nad párom Rudolf 
Rehák – Ladislav Čas. 

 
Z ďalších lepších výsledkov dosiahnutých na turnajoch Slovenského tenisového zväzu  
 
Staršie žiačky:  

Alžbeta Gelingerová: vo dvojhre – okrem víťazstva v Malackách ďalšie víťazstvo na turnaji 
triedy D v Bojniciach, finále na turnaji triedy D v Hamuliakove a štvrťfinále na turnaji triedy 
C v Šamoríne, vo štvorhre – finále na turnaji triedy D v Bojniciach, semifinále na turnaji 
triedy C v Zohore a štvrťfinále na MBR na dvorcoch TK Spoje Bratislava. 
Mária Uhrová: vo dvojhre – štvrťfinále na turnaji triedy C v Devínskej Novej Vsi. 
 
Starší žiaci: 
Patrik Lapin: vo dvojhre – víťazstvo na turnaji triedy D v Stupave, finále na turnaji triedy C 
na dvorcoch TK Právnik Bratislava a štvrťfinále na turnaji triedy C v Devínskej Novej Vsi, 
vo štvorhre – finále na turnaji triedy D v Stupave, štvrťfinále na turnajoch triedy B na 
dvorcoch TK Spoje Bratislava a TK Slovan Bratislava. 
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Veteráni: 
Ladislav Petrivalský v kategórii nad 50 rokov: vo dvojhre – víťazstvo na turnajoch triedy A v 
Novej Dubnici a v Galante, semifinále na turnaji triedy A v Piešťanoch, vo štvorhre – 
štvrťfinále na turnajoch triedy A v Piešťanoch a v Galante. 
Ladislav Petrivalský v kategórii nad 35 rokov: vo dvojhre – finále na turnaji triedy B v 
Senici. 
Peter Veruzáb v kategórii nad 35 rokov: vo štvorhre – semifinále na turnaji triedy A v 
Galante. 
 
Muži:  

Radoslav Korbel a Martin Uher: spolu vo štvorhre – štvrťfinále na turnaji triedy B na 
dvorcoch TK Spoje Bratislava tiež na turnaji triedy C v Devínskej Novej Vsi. 
 
Výsledky z turnajov a tiež z majstrovských stretnutí sa premietli do nového celoštátneho 
i regionálnych rebríčkov za rok 2004 a do oficiálnych rebríčkov platných na rok 
2005, ktoré vznikli z celoštátnych rebríčkov vynechaním hráčov, ktorí prekračujú v danom 
roku určenú vekovú hranicu (tzv. redukované rebríčky). V tomto roku bol vo všetkých 
mládežníckych kategóriách prvýkrát zostavený spoločný rebríček dvojhry a štvorhry, a to 
takým spôsobom, že 25 % bodov získaných vo štvorhre sa pripočítalo k bodom získaným vo 
dvojhre a tento súčet určil konečný počet bodov daného hráča. U dospelých a veteránov (od 
roku 2005 už seniorov) bol zachovaný doterajší systém zostavovania samostatných rebríčkov 
pre dvojhru i štvorhru. 

V stručnosti uvediem len najlepšie umiestnených hráčov. Uvedené poradie je v 
celoštátnom rebríčku a poradie, resp. meno v zátvorke je v oficiálnom rebríčku: 
• Muži - dvojhra: 13 malackých tenistov, najlepší Korbel na 180. (180.) mieste 

- štvorhra: 13 malackých tenistov, najlepší Korbel na 111. (111.) mieste 
• Dorastenci - 2 malackí tenisti, najlepší Lapin na 189. (164.) mieste 
• Dorastenky - 4 malacké tenistky, najlepšia Gelingerová na 222. (202.) mieste 
• St.žiaci - 2 malackí tenisti, najlepší Lapin na 97. (47.) mieste 
• St.žiačky - 4 malacké tenistky, najlepšia Gelingerová na 98. (53.) mieste 
• Ml.žiaci - 5 malackých tenistov, najlepší Vozák na 263. mieste (najlepší Brichta na 

173. mieste) 
• Veteráni kategória 35+ 

- dvojhra: 6 malackých tenistov, najlepší Čas na 36. (36.) mieste 
   (pravdepodobne sa v tomto rebríčku zabudlo na Ľ. Čepku) 
- štvorhra: 7 malackých tenistov, najlepší Sabol na 35. (35.) mieste 
kategória 40+ 
- dvojhra: 1 malacký tenista, Čepka na 27. (32.) mieste 
kategória 45+ 
- dvojhra: 1 malacký tenista, Petrivalský na 65. (72.) mieste 
- štvorhra: 1 malacký tenista, Petrivalský na 39. (42.) mieste 
kategória 50+ 
- dvojhra: 1 malacký tenista, Petrivalský na 12. (14.) mieste 
(kategória 55+ 
- dvojhra: 1 malacký tenista, Petrivalský na 5. mieste) 
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Domáce súťaže: 
Popri majstrovských stretnutiach a oficiálnych turnajoch STZ sa 11 registrovaní tenisti – 
muži a dorastenci, zúčastnili turnaja Malacký rebríček 2004. Po kvalifikácii a záverečnom 
turnaji 8 najlepších hráčov má malacký tenisový trón stále jedného vládcu, ktorým je Boris 
Bogdalík. Druhé miesto obsadil Rastislav Janko, tretí bol Martin Uher, ktorý v dramatickom 
zápase zdolal Ladislava Petrivalského. 

Tenisové prípravky: 
Pod vedením trénera R. Janka a jeho asistentov (K. Klímová, H. Uhrová, M. Gelinger, 
K. Harmatová) sa ďalším novým tenisovým zručnostiam učilo cca 10 detí. V budúcej 
tenisovej sezóne 2005 bude možné zostaviť z tejto skupinky družstvo ml. žiačok a prihlásiť 
ho do súťaže. 

Na dvorcoch TK dostali taktiež priestor aj začínajúci tenisti pod vedením H. Uhrovej 
(súkromná aktivita členky nášho TK po vzájomnej dohode s výborom TK a rodičmi detí). 

Po skončení letnej sezóny na podnet trénera R. Janka bola výborom TK 
prostredníctvom miestnych médií oslovená široká verejnosť s možnosťou prihlásiť deti – 
ročník narodenia 1998 do novotvoriacej sa tenisovej prípravky - Prípravka 98. Postupne sa 
prihlásilo 6 detí (2 chlapci + 4 dievčatá), ktoré sa základom tenisu učili a kondičnej príprave 
formou rôznych hier venovali v telocvičniach. Uvidíme koľkým deťom sa tenis zapáči, koľké 
pri ňom zostanú. Perspektívne do 3 rokov by sa takto opäť mohli vytvoriť nové družstvá vo 
vekovej kategórii mladšie žiactvo. 

 
Trénerom, ktorí pôsobia v našom TK (R. Janko, I. Čirka, B. Bogdalík – v tomto roku získal 
kvalifikáciu trénera 2. triedy a následne trénersku licenciu B, L. Petrivalský) chcem vysloviť 
poďakovanie za odvedenú prácu a povzbudiť ich a aj ďalších, aby neváhali obetovať časť zo 
svojho voľného času na prospešnú vec. Nikto nepôsobí v našom klube ako profesionálny 
tréner, každý kto má potrebné schopnosti podložené získanou trénerskou kvalifikáciou a 
taktiež záujem odovzdať mladých chlapcov a dievčatá niečo z tejto krásnej hry, dostane na 
našich dvorcoch k dispozícii potrebný priestor. Taktiež podporíme ďalšie vzdelávanie 
trénerov a získanie odborných trénerskych kvalifikácií, tak ako podporujeme začínajúcich 
vedúcich družstiev, ktorí musia získať potrebnú rozhodcovskú kvalifikáciu. 

 
Rekreačný tenis: 
Tenisový klub Strojár Malacky v spolupráci s hlavným sponzorom - firmou M. P. B. Artemis, 
s. r. o., Malacky, Ing. M. Mráz, sponzorom – predajňou LEVI´S, Ing. P. Jánošík, a 
mediálnymi partnermi - Malacko, Malacký hlas, eM TV a Záhorák usporiadal v septembri 5. 
ročník turnaja amatérskych neregistrovaných tenistov – ARTEMIS CUP 2004. Spomedzi 42 
účastníkov turnaja (prihlásený bol rekordný počet 48 hráčov) sa suverénnym víťazom stal 
Dušan Riška z Čárov, ktorý vo finále zdolal Malačana Michala Gelingera. Kvalitná 
organizácia so zabezpečeným občerstvením, výborné počasie a celkovo bezproblémový 
priebeh turnaja ho opäť posunuli na vyššiu úroveň a slová chvály z úst hráčov boli pre nás 
tou najlepšou odmenou. 
Na dvorcoch nášho TK sa v mesiaci júl uskutočnil ešte dve zaujímavé akcie. Najprv sa 
v príjemnom prostredí našich tenisových dvorcov stretli bývalí aktívni hráči nášho klubu, aby 
si zaspomínali nie len na spoločné tenisové zážitky a opäť oprášili svoje tenisové umenie. 
Druhou vydarenou akciou bol turnaj poisťovne Kooperatíva, ktorý organizačne zabezpečil L. 
Petrivalský. Spokojnosť zúčastnených s prísľubom zopakovať si takúto akciu aj v roku 2005 
bola dobrou vizitkou pre organizátorov i pre samotný TK. 
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Zimná príprava:  
Po skončení tenisovej sezóny a teda aj oficiálnych tréningov a aj vzhľadom na počasie bol 
október mesiacom voľným. Podľa dohody pokračovali kolektívne tréningy alebo hráči 
trénovali individuálne počas hodín, ktoré si predtým rezervovali. Od novembra začali 
spoločné herné i kondičné tréningy v telocvičniach a halách. A tie pokračujú aj v súčasnosti. 
 
Záverom by som Vám chcel všetkým ešte raz poďakovať popriať do tohto roku 2005 a teda 
aj do novej tenisovej sezóny hlavne pevné zdravie, veľa športových i osobných úspechov a 
dostatok chuti a sily hýbať naše spoločné veci správnym smerom. Ďakujem Vám za 
pozornosť. 

                                                                            Ing. Ján Gelingerpredseda TK Strojár 
Malacky 

___________________________________________________________________________  
Tak ako každoročne, rozhodol výbor TK oceniť najlepšieho tenistu nášho TK v roku 
2004. Výbor TK sa po dlhom zvažovaní, pretože dosiahnuté výsledky najlepších tenistov TK 
boli približne na rovnakej úrovni, napokon rozhodol odmeniť 3 tenistov, a to v poradí: 

 
na 1. mieste zhodne – Alžbeta Gelingerová a Patrik Lapin 
na 2. mieste – Ladislav Petrivalský 

 
Práve títo tenisti dosiahli najlepšie výsledky na turnajoch STZ, čo sa prejavilo na ich 

výbornom postavení v rebríčkoch jednotlivých vekových kategórií za uplynulý rok. Taktiež 
boli oporami svojich družstiev v majstrovských súťažiach. Gratulujeme. 
 
 Tenistov Alžbetu Gelingerovú a Patrika Lapina navrhuje výbor TK oceniť aj 
počas valného zhromaždenia TJ Strojár Malacky v rámci oceňovania najlepších 
športovcov TJ. 
 
                                                                                        Ing. Ján Gelinger  
                                                                                             v Malackách dňa 11. februára 2005 
___________________________________________________________________________ 
 
Tenis 
 
Tenisový klub Strojár Malacky usporiadal dňa 20. augusta 2005 oficiálny turnaj  
Slovenského tenisového zväzu triedy D vo vekovej kategórii staršie žiačky. 
Za ideálneho počasia sa ho v krásnom prostredí tenisového areálu TK Strojár Malacky 
v Zámockom parku zúčastnilo 12 tenistiek. Turnaj mal výbornú úroveň aj vďaka 
dobrej organizátorskej práci domácich usporiadateľov, diváckej kulise a predovšetkým 
zásluhou kvalitných výkonov mladých tenistiek.  
 
Z víťazstva sa tešila domáca hráčka Alžbeta Gelingerová, ktorá v dramatickom finále  
zdolala (vôbec po prvýkrát v kariére) svoju rivalku z TK 77 Skalica Veroniku Kadlicovú. 
 
Semifinalistky, porazená finalistka i víťazka boli odmenené vecnými cenami – 
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trofeje, medaily, diplomy, ktoré venoval usporiadateľský klub. Víťazka i finalistka 
naviac získali vecné ceny od sponzora turnaja – predajne LEVI´S – Ing. Pavol Jánošík. 
 
Výsledky: 
1.kolo: 
Petrová (TK Šaľa) – Slovíková (TK Strojár Malacky)                                      6/0 6/0 
Jankechová ( TC Slávia Trnava) -  A. Belešová (TK Strojár Malacky)            6/1 6/2 
Csáderová (TK Agrofert STU BA) – N. Belešová (TK Strojár Malacky)        6/0 6/1 
Frantová (TK Kalinčiakova BA) – Jasenáková ( TK Agrofert STU BA)         6/1 6/0 
 
2.kolo: 
Kadlicová (1, TK 77 Skalica) – Petrová                                                            6/1 6/0 
Kaiserová (4, LTC Leopoldov) – Jankechová                                                   6/2 6/1 
Csáderová – Sedláková (3, TK Agrofert STU BA)                                       3/6 6/1 6/4 
Gelingerová (2, TK Strojár Malacky) – Frantová                                             6/0 6/1 
 
Semifinále: 
Kadlicová – Kaiserová                                                                                      6/3 6/3 
Gelingerová – Csáderová                                                                                  6/1 6/0 
 
Finále: 
Gelingerová – Kadlicová                                                                                   6/4 6/3 
 
 

 
Benefičný futsalový turnaj   
 
Športový klub 1.SFC Artemis usporiada dňa 25.12.2005 v ŠH Malina benefičný futsalový 
turnaj Artemis CUP 2005.  
Turnaja sa zúčastnia kluby: 1.SFC Artemis, CSF Mobydick Senica, Haky, Biely balet 
a Canaria Team. 
Výťažok z turnaja – príspevky od sponzorov, ako aj dobrovoľné vstupné od divákov bude 
venovaný na podporu detí zo Špeciálnej základnej a praktickej školy, ul.1.Mája v Malackách 
na kúpu interaktívnej tabule. Podujatie podporili: HSF s.r.o., Zinkovňa Malacky s.r.o., Tower 
Automotive a.s., Haky Trans s.r.o., HŠK Macek s.r.o., Pepsi-Cola SR s.r.o., Šport bufet 
Malina, Dettuning, Com-Klima s.r.o., Swedwood Slovakia a.s. a ďalší...  
 
                                                                    Ing. Miloslav Mraz, vedúci klubu 1. SFC Artemis 
___________________________________________________________________________ 
 
Z úspechov Judo klubu TJ Strojár  Malacky za prvý polrok 2005 
  
        Judo klub pri TJ Strojár Malacky sa tohto roku v mesiacoch február až máj zúčastnil na 
viacerých podujatiach, kde úspešne reprezentoval mesto Malacky. V nich opäť džudisti 
potvrdili, že patria medzi úspešných športovcov nášho mesta. Reprezentujú nás nielen doma, 
ale i v zahraničí.  
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        Medzi najväčšie úspechy našich starších džudistov v tomto roku patrí 1. miesto MUDr. 
Magde Suchánkovéj (trenérka) na Majstrovstvách SR v Trnave.  
        Ďalšie zlato nám na Majstrovstvách SR juniorov vybojovala ďalšia trénerka  Eva 
Mináriková v Pezinku. Dňa 16.2.2005 na juniorskej súťaži v Bratislave  sa umiestnili všetci 
šiesti zúčastnení džudisti z nášho klubu a získali nasledovné umiestnenia: 

1. miesto  Eva Mináriková, Lenka Pivačková, Gabriel Brajer a Matúš Papiernik  
2.   miesto Eliška Brajerová a Michal Orgoň 

      Na súťaži juniorov v Bratislave dňa 26.2.2005 získali Eva Mináriková a Lenka Piváčková 
krásne 3. miesta.   
        V spomenutom období mesiacov február až máj sa  naši mladší a najmladší džudisti 
zúčastnili  na troch medzinárodných súťažiach džuda v Brne, kde vybojovali šesť prvých, 
deväť druhých  a dve tretie miesta. Za túto reprezentáciu mesta Malacky si určite zaslúžia 
pochvalu a poďakovanie. Je potrebné spomenúť, že naši mládežníci sa na turnajoch v Českej 
republike musia prispôsobiť iným pravidlám pri zápasení.       
        Dňa 23.4.2005 sa na moravskom turnaji v Kosticiach pod vedením trénerky Evi 
Minárikovéj z deviatich džudistov umiestnili ôsmy: 

1. miesto – Simon Michálek 
2. miesto – Dávid Michálek, Lukáš Kujan, Veronika Valentová a Denis Hospodárský 
3. miesto -  Michal Mislovič, Daniela Baumanová a Michal Šrámek  
 

        V Dolných Salibách dňa 22.5.2005 sa zúčastnilo i za pomoci rodičov a trénerov MUDr. 
Magdy Suchánkovéj a Františka Nagyho osem našich športovcov a všetci priniesli domov 
medailu: 1. miesto – Lucia Piváčková, David Michálek, Soňa Kunšteková a Michal Šrámek  

         2. miesto -  Michal Mislovič 
         3. miesto – Marek Szalay, Patrik Sloboda a Simon Michálek       

        Naše družstvo na tejto súťaži bojovalo aj o pohár družstiev, kde skončilo medzi silnou 
konkurenciou džudistov hlavne z Pezinka, Bratislavy a Galanty,  na peknom piatom mieste.    
        Záverom by sme chceli za džudistický oddiel poďakovať obetavým trénerom klubu pri 
TJ Strojár Malacky, MUDr. Magde Suchánkovéj, Františkovi Nagymu a Eve Minárikovéj za 
to, že svojou láskou k džudu i napriek osobným povinnostiam prispievajú k veľmi dobrej 
úrovni malackého športu, ktorý bol mnoho krát uznaný aj na súťažiach v zahraničí.  
        Je ďalej opäť potrebné pripomenúť, že džudo klub v Malackách popri spomenutých 
úspechoch, má naďalej záujem usporadúvať pravidelne i domáce súťaže a tým prilákať aj  
malačanov (nejudistov) k tomuto krásnemu športu. K tomu je však potrebné získať finančné 
prostriedky na nákup jedného tatami (32 ks žineniek,  t.j. cca. 90.000,-Sk).       
 
___________________________________________________________________________ 
 
  Dňa 24.9.2005 sa džudisti TJ Strojár Malacky zúčastnili na medzinárodnej súťaži v 
naďarskom meste Koronco, kde súťažili vo všetkých kategóriách od našich najmladších až po 
dorastenecké.  V ťažkej konkurencii, predovšetkým veľmi dobre disponovanými 
maďarskými džudistami sa nestratili a s celkove 13 našich športovcov sa umiestnilo 8:  
 
1.miesto: S.Michálek, D.Michálek  
2.miesto. L.Pivačková, P.Kunšteková, S.Kunšteková,M.Papiernik  
3.miesto: O.Papiernik, F.Nagy  
       Pri tejto príležitosti by som sa veľmi rád poďakoval za všetkých rodičov naších 
džudistov predsedovi oddielu Ing. Ivanovi Brajerovi za perfektne zorganizovanú súťaž, ktorý 
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i naporiek problémom dokázal spropagovať tento krásny šport aj v našom meste. Verím, že 
všetci účastníci boli spokojný a pri memoriály Jakuba Habudu sa všetci opäť stretneme a 
tento šport bude mať tradíciu aj v našom meste. Pri tých výsledkoch a chuti ktorú naši adepti 
majú si to zaslúžia.      
___________________________________________________________________________ 
November na JUDO TATAMI ...  
 

Ako VEĽMI ÚSPEŠNÉ možno označiť všetky vystúpenia malackých džudistov na 
jednotlivých súťažiach v mesiaci november 2005. Na jednom z množstva turnajov sa 
bojovalo o dôležité tituly Majstrov Slovenska.  
             Dňa 5.11.2005 sa uskutočnili v Rimavskej Sobote Majstrovstvá Slovenskej republiky 
starších žiačok a žiakov, kde naši džudisti získali nasledovné umiestnenia: 

 
Soňa Kunšteková   - 1. miesto  
Veronika Valentová     - 1. miesto 
Ondrej Papiernik      - 1. miesto     
 
Z piatich štartujúcich malackých džudistov sa traja stali vo svojich váhových 

kategóriách Majstrami Slovenska! 
            V sobotu a v nedeľu 12. – 13.11.2005 sa v Galante konal tradičný medzinárodný 
turnaj Galanta JUDO – CUP. V sobotu sa z pomedzi 300 štartujúcimi presadili staršia žiačka 
Veronika Valentová – 2. miesto a v kategórii starší žiaci Ondrej Papiernik  - 3. miesto. 
V nedeľu sa za dorastencov opäť presadila Veronika Valentová – obsadila 3. miesto, 
v kategórii mladších žiakov obsadila 1. miesto Petronela Kunšteková , 2. miesto získala 
Lucka Piváčková  a 3. miesto Kristína Nováková.   
            V nedeľu 20.11.2005 sa konalo 4. kolo Olympiády žiakov Bratislavského kraja 
s nasledovným umiestnením džudistov TJ Strojár Malacky: 

1. miesto: Michal Mislovič 
2. miesto: Veronika Valentová, Kristína Nováková, Petronela Kunšteková, David 

Michálek      
3. miesto: Simon Michálek, Denis Hospodársky, Jakub Hospodársky 
Dňa 26.11.2005 sa konala u našich susedov v ČR, Veľká cena Veselí nad Moravou, 

ktorej sa zúčastnil z malackých džudistov len Michal Šrámek. Vo váhovej kategórii „mini“ 
do 33 kg porazil troch súperov z ČR na ipon a jedného na držanie a obsadil 1. miesto.        

V ten istý deň, ale v Banskej Bystrici sa konala Katarínska súťaž družstiev žien, kde 
za družstvo Bratislavského samosprávneho kraja bojovali naše dve trénerky – Eva 
Mináriková a Zuzana Kaňková a dopomohli svojmu družstvu k celkovému 3. miestu (1. 
miesto Michalovce, 2. miesto Martin). 
___________________________________________________________________________ 
 
Správa z Mikulášskeho turnaja olympijských nádejí – 25. ročník v 
Bratislave  

 
V sobotu 3.12.2005 sa v Bratislave konal už 25. ročník Mikulášskeho turnaja 

olympijských nádejí, kde tiež už tradične Malačania pripravujú pre zúčastnených klasický 
výstup JUDO - Mikuláša, čerta a anjela. Po tejto milej tradícii sa vyše sto detí pustilo do 
bojov, kde z 12-tich našich džudistov deviati obstáli a doniesli si cenné medaile a diplomy: 
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1. miesto – David Michálek, Daniela Baumanová, 
2. miesto – Martin Kunštek, Simon Michálek, Petra Kunšteková, Kristína Nováková,   
                   Lucia Piváčková,  
3. miesto – Denis Hospodársky, Michaela Valentová. 
 

Správa zo seminára rozhodcov III. triedy v Bratislave: 
 
 Náš JUDO-club „vlastní“ dvoch rozhodcov III. triedy (Evu Minárikovú a Elišku 
Brajerovú), pre ktorých sa v nedeľu 4.12.2005 konal seminár zložený z praktických 
i teoretických častí rozhodovania  
 

Správa z medzinárodnej súťaže mini žiakov a žiačiek v Kosticiach: 
 
 V sobotu 10.12.2005 sa štyria naši najmenší džudisti zúčastnili medzinárodnej súťaže 
v Kosticiach, kde všetci zabojovali: David Michálek – 1. miesto, Daniela Baumanová  
a Michal Šrámek - 2. miesto a Patrik Sloboda – 3. miesto  
___________________________________________________________________________ 

 
 

4. oblastné kolo v boxe 
 

Výbor Boxing clubu robotníckej telovýchovnej jednoty Malacky poriadal pre svojich 
fanúšikov a priaznivcov tvrdých pästí na 4. oblastné kolo skupiny ZÁPAD v boxe: žiakov, 
kadetov, juniorov a seniorov, ktoré sa uskutoční v letnom ringu Aliho Reisenauera na 
dvore BC RTJ Malacky, ul. 1. mája 108, dňa 11. 06. 2005  

Hosťami boxerského turnaja boli borci Komety Brno 
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Medzi domácimi sa predstavili Igor Bakan  M.-SR pre rok 2005 a Dávid Klíma M.-SR 
2002 a finalista M.-SR 2004.   

________________________________________________________________________ 

 

MALACKÍ ATLÉTI ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI V NAJLEPŠÍCH 
SLOVENSKÝCH KLUBOCH  

 
Majstrovstvá SR družstiev mužov a žien v atletike 
 
 

 Mladí atléti z Malaciek úspešne zakončili pretekársku sezónu na dráhe, keď ich na 
finále Majstrovstiev SR družstiev (15. septembra, štadión AŠK Inter Bratislava) angažovali 
najlepšie slovenské kluby.  
 Do finále M-SR družstiev dospelých v atletike postúpilo na základe výsledkov z 
dlhodobej súťaže Grand Prix Slovensko zo 113 aktuálne registrovaných oddielov najlepších 
12 družstiev mužov a rovnaký počet družstiev žien. Za každý z klubov mohol v každej 
z jednotlivých disciplín reprezentovať len jeden pretekár, ktorý pre svoje družstvo zbieral 
body     do konečného hodnotenia. Oddiely s ambíciami zvíťaziť resp. vo veľkom finále 
skončiť čo najlepšie, sa posilňovali                o najkvalitnejších jednotlivcov - atlétov. Každé 
družstvo mohlo svoje rady rozšíriť o maximálne štyroch pretekárov z klubov, ktoré do finále 
nepostúpili, resp. o posily zo zahraničia. A tak sa na súpiskách družstiev slovenskej atletickej 
elity objavilo i šesť Malačanov.  
 Na poslednom dôležitom domácom atletickom podujatí sme mohli vidieť i účastníkov 
tohtoročných MS seniorov, ktoré sa uskutočnili vo fínskych Helsinkách. Libor Charfreitág 
súťažil v hode kladivom a vo vrhu guľou, Dmitrij Valiukievič v skoku do diaľky 
a v trojskoku a Dana Veľďáková predvádzala pekné pokusy v trojskoku. Posledné dráhové 
atletické súboje o majstrovské seniorské tituly prilákali i známeho novinára, manažéra 
a atletického odborníka Alfonsa Jucka. Pozornosť pútali najmä disciplíny v trojskoku, 
v skoku do diaľky a do výšky. 
 Vráťme sa však k účinkovaniu šestice atlétov z Malaciek, ktorých výsledky i 
vzhľadom k ich veku a skromným podmienkam sú minimálne pozoruhodné.       
 V behu na 3 000 m prekážok reprezentoval Jakub Valachovič Sláviu UK Bratislava, 
kde spolu s Petrom Filipom štartujúcim v behoch na 400 m, 400 m prekážok a v štafete na 4 x 
100 m, svojmu družstvu výrazne pomohli k zisku druhého miesta, keď ich predstihlo len 
poloprofesionálne družstvo z Dubnice nad Váhom.  

Šprintérky, Barbora Šimková (100 m, 200 m a 4 x 100 m) a Martina Kocáková (400 
m a 4 x 100 m) hosťovali taktiež v Slávii UK Bratislava a aj ich pričinením vysokoškoláčky 
skončili na treťom mieste. 

V behu na 800 m obliekla dres AO Akademik TU Košice Aneta Hollá, s ktorým sa jej 
podarilo senzačne získať titul Majsterky SR. Košičanky postupujú na Európsky pohár 
víťazov klubových súťaží krajín, ktorý by sa mal uskutočniť v máji budúceho roku 
v španielskom Madride. 

Katarína Ďuricová súťažila v diaľke a v trojskoku za AK AŠK Inter Bratislava, 
ktorému tak veľkou mierou pomohla k 6. miestu. 

Účinkovanie Malačanov na bratislavských Pasienkoch sledoval i predseda Atletického 
klubu AC Malacky Vladimír Handl, ktorý neskrýval spokojnosť a netajil sa s myšlienkou 
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v Malackách vybudovať silné družstvo žien, ktoré by už v budúcom ročníku najvyššej 
klubovej súťaže dospelých malo bojovať o najvyššie priečky. 

 
 

Výsledky disciplín obsadených Malačanmi: 
 
Ženy: 
 
100 m 
1. Bršelová (AK AŠK Inter Bratislava) – 12,15 
...5. Šimková (Slávia UK Bratislava) – 12,96 (8 b.) 
 
200 m 
1. Vrlíková (AO Akademik TU Košice) – 25,39 
...6. Šimková (Slávia UK Bratislava) – 26,72 (7 b.) 
 
400 m 
1. Kučerová (AK Spartak Dubnica nad Váhom) – 57,34 
...5. Kocáková (Slávia UK Bratislava) – 61,92 (8 b.)  
 
800 m 
1. Fugliová (AK Spartak Dubnica nad Váhom) – 2:19,88 
2. Hollá (AO Akademik TU Košice) – 2:23,15 (11 b.) 
 
Diaľka 
1. Veľďáková J. (AO Akademik TU Košice) - 605 
...5. Ďuricová (AK AŠK Inter Bratislava) – 505 (7 b.)  
 
Trojskok 
1. Veľďáková D. (AO Akademik TU Košice) – 14,06 
...4. Ďuricová (AK AŠK Inter Bratislava) – 11,27 (9 b.) 
 
4 x 100 m 
1. AO Akademik TU Košice (Vrlíková – Veľďáková J. – Danková – Veľďáková D.) – 48,88 
...3. Slávia UK Bratislava (Havlíková – Šimková – Kocáková – Beskrovnaja) – (spolu 5 b.) 
 
Muži:  
 
400 m 
1. Hollý (AK Spartak Dubnica nad Váhom) – 49,36 
...6. Filip (Slávia UK Bratislava) – 52,10 (7 b.) 
 
400 m prek. 
1. Sobota (AK AŠK Slávia Trnava) – 55,37  
...3. Filip (Slávia UK Bratislava) – 57,93 (10 b.) 
 
3 000 m prek. 
1. Michalčík (AK Spartak Dubnica nad Váhom) – 9:42,66 
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...3. Valachovič (Slávia UK Bratislava) – 9:57,76 (10 b.) 
 
4 x 100 m 
1. AK Spartak Dubnica nad Váhom (Krčmárek – Janeček – Hollý – Gajdoš) – 42,76 
2. Slávia UK Bratislava (Stanko – Rajčák – Filip  – Novosad) – 44,00 (2,75 b.) 
 
Celkové poradie M-SR družstiev v atletike pre rok 2005:Ženy: 
 1. AO Akademik TU Košice – 196 b. ...(Hollá) 
 2. Spartak Dubnica nad Váhom – 192 b. 
 3. Slávia UK Bratislava – 155 b. ...(Kocáková, Šimková) 
 4. AŠK Slávia Trnava – 123 b. 
 5. AC Stavbár ŠG Nitra – 118 b. 
 6. AK AŠK Inter Bratislava – 93 b. ...(Ďuricová) 
 7. Slávia ŠŠ Trenčín – 69 b. 
 8. STU Bratislava – 63 b. 
 9. ŠK Vital Bratislava – 61b. 
10. AC Elán Kežmarok – 39 b. 
11. AK UMB Banská Bystrica – 0 b. 
12. ŠŠK Junior Prešov – 0 b. 
 
Muži: 
 1. Spartak Dubnica nad Váhom – 211 b. 
 2. Slávia UK Bratislava – 162 b. ...(Filip, Valachovič) 
 3. AC Nové Zámky – 154 b. 
 4. AŠK Slávia Trnava – 140 b. 
 5. ŠK Vital Bratislava – 122 b. 
 6. AO Akademik TU Košice – 110 b.  
 7. AC Stavbár ŠG Nitra – 106 b. 
 8. Lokomotíva Šurany – 81 b. 
 9. STU Bratislava – 56 b. 
10. AK UMB Banská Bystrica – 16 b. 
11. Dukla Banská Bystrica – 13 b. 
12. AK PU Prešov – 0 b.  
 
          Zoltán Barski 
___________________________________________________________________________ 
 

Majster Slovenska 2005 z Malaciek 

Letisko Partizánske 18. - 21.8.2005 

V dňoch 18. - 21.8.2005 sa konal zlet motorových závesných klzákov (MZK), spojený 
so súťažou o Majstra Slovenska pre rok 2005. Tento rok bolo, po prvý raz, vybraté letisko v 
Partizánskom. Za Záhorácky letecký klub Malacky sa prihlásili piloti Jozinko Sajan a Jozef 
Konečný. Ako Teamleader pôsobil Jozef „Dedenko“ Sajan. 

Štvrtok 18.8.2005 bol určený na prílety a príchody účastníkov, zaregistrovanie 
súťažiacich, ubytovanie v priestoroch letiska, či v susediacich kúpeľoch. Mnohí si postavili 
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stany a nocovali pod krídlami svojich strojov. Prvý briefing bol naplánovaný o 21,00hod, kde 
boli piloti oboznámení s letiskom Partizánske, bol im predstavený organizačný výbor, ako i 
rozhodcovia. 

V piatok 19.8.2005 ráno sa konalo oficiálne zahájenie súťaže. Po príhovoroch Predsedu 
zväzu MZK pri LAA SR pána Mariána Turana a riaditeľa súťaže Ing. Rudolfa Žilku, nastalo 
vyhlásenie programu Majstrovstiev SR, súťažných disciplín a pristúpilo sa k losovaniu 
štartovacieho poradia. Po tomto následovala technická kontrola MZK a kontrola predpísanej 
dokumentácie. Túto vykonávali Hlavný technik LAA SR Ing. Milan Grega, spolu s technikmi 
Ing. Vladimírom Hušekom a Walterom Töpferom. Do súťaže bolo pripustených 20 pilotov. 
Už pred prvou disciplínou začal Jozefovi Konečnému haprovať motor a tak Záhorácky 
letecký klub Malacky zastupoval iba Jozinko Sajan. 

  
Prvá súťažná disciplína spočívala v presnosti pristátia do vymedzeného priestoru. 

Pristávacie boxy boli dlhé po 5 metrov a najviac bodovaný bol prvý box, ktorý bol 
ohodnotený 1000 bodmi. Posledný, šiesty box, bol ohodnotený 750 bodmi. Pristátie pred 
alebo za tieto boxy bolo hodnotené nulou. 

 
Druhou súťažnou disciplínou bol navigačný let. Navigačná disciplína bola zameraná na 

presnosť plánovania si trate letu z časového hľadiska. Úlohou súťažiacich bolo vyrátať si 
letové časy k jednotlivým orientačným bodom, ako i celkový čas, za ktorý uvedenú trať 
preletí. Každá sekunda plus alebo mínus k tomuto vyrátanému času, bola trestaná jedným 
trestným bodom. Hodnotený bol aj samotný oblet jednotlivých otočných bodov, kde stáli 
rozhodcovia, ktorí merali časy a hodnotili, či bol otočný bod správne obletený. 

  
V sobotu 20.8.2005 ráno sa prvá súťažná disciplína začala presnosťou pristátia do 

vymedzeného priestoru. Silnejúci vietor trošku poprehadzoval poradia, pretože väčšina 
súťažiacich v prvom kole k boxom nedoletela a sadala pár metrov, až centimetrov pred boxy. 
Organizátori v tento deň vypísali vcelku štyri kolá v presnosti pristátia a rozhodovali 
skúsenosti pilotov a zvolená stratégia. 

 
Poobede bola vypísaná disciplína zameraná zase na presnosť letu z časového hľadiska. 

Bol to let medzi pilónmi, ktorý spočíval v tom, že pilot si tréningovo preletel "osmičku" 
medzi pilónmi na trati, stopol si čas, ktorý nahlásil rozhodcom a potom následoval ostrý let, 
kedy sa do tohoto času musel trafiť. Zase každá sekunda plus, či mínus znamenala jeden 
trestný bod.  

 
Večer sa konala tradičná hangárpárty, kde sa rozprúdila perfektná zábava. Nádherne nás 

pozabával Walter Töpfer, ktorý na harmonike zahral pesničky na želanie a predstavil 
prekrásnu Hymnu Majstrovstiev SR, ktorú k tejto príležitosti zložil. Tí vytrvalejší odchádzali 
spať okolo piatej hodiny ráno... 

  
Nedeľa 21.8.2005 doobeda bola určená ako náhradný deň, v prípade nepriazne počasia, 

na dolietanie jednotlivých disciplín. Keďže súťažné počasie vyšlo, ako na objednávku, už sa 
žiadne disciplíny nelietali. O 12,30hod bol nástup pilotov a slávnostné vyhlásenie výsledkov 
Majstrovstiev SR v MZK pre rok 2005. 
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Majster Slovenska v MZK pre rok 2005 - výsledky:  

 
 Po vyhlásení výsledkov nastalo odovzdávanie cien. Prvých 5 miest bolo ohodnotených 

vecnými cenami a to: GPS MAP 96, vysielačka ICOM A-5, elektricky vyhrievané rukavice, 
rýchlomer a drevená záhradná sedacia súprava. Pre ďalšie miesta boli vystavené pamätné 
diplomy.  
  

Záverom je treba poďakovať nesmiernemu úsiliu organizátorov súťaže pod vedením Ing. 
Rudolfa Žilku, ktorá bola perfektne zvládnutá, poďakovať sponzorom, ktorí pomohli 

Umiestnenie Por.číslo Pilot 
Presnosť 
pristátia 

Pilóny Navigácia 
Body 

celkom 

1. miesto 7 Sajan 4000 920 980 5900 

2. miesto 10 Kuník 3900 932 981 5813 

3. miesto 8 Maruška 4000 964 681 5645 

4. miesto 5 Töpfer 3550 930 700 5180 

5. miesto 9 Huljak 3700 975 0 4675 

6. miesto 15 Valný 1950 979 981 3910 

7. miesto 20 Záhumenský 3000 891 0 3891 

8. miesto 11 Hušek 2850 945 0 3795 

9. miesto 2 Kopecká 1900 885 994 3779 

10. miesto 18 Dado 1800 915 974 3689 

11. miesto 14 Kvasnica 1750 993 935 3678 

12. miesto 1 Mandák 1950 991 0 2941 

13. miesto 12 Hrdý 1850 0 990 2840 

14. miesto 4 Seman 950 976 654 2580 

15. miesto 3 Hatala 1000 0 994 1994 

16. miesto 13 Kňazeje 1000 0 968 1968 

17. miesto 19 Laslop 0 963 903 1866 

18. miesto 6 Jančovič 0 984 0 984 

19. miesto 17 Csonka 0 877 0 877 

20. miesto 16 Konečný 0 0 0 0 
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usporiadať túto súťaž, tiež Aeroklubu Partizánske za poskytnutie priestorov a poďakovať 
všetkým účastníkom, za pohodový priebeh súťaže. 

   
                                                                     Záhorácky letecký klub Malacky, Jozef Sajan 

___________________________________________________________________________ 
 
Cesta okolo sveta 
 
Děkujeme za pomoc při organizování posledních etap naší cesty kolem světa i 
za příjemné chvíle, které jsme měli možnost s Vámi / u Vás/ strávit! 
 
Do roku 2006 přejí všechno nejlepší 
 
Michal Jon, Lucie Kovaříková 
a Michal Třetina 
 
Cykloklub Mike 
http://mike.fspnet.cz (foto je z Lužických hor, konec října 2005, autor 
Radek N.) 
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ŠTATISTIKA 
 

 

Štatistické údaje za rok 2005: 
 
vysielanie v mestskom rozhlase:                            2 694 oznamov 
poplatky za vysielanie                                          57 890.- Sk 
úradná informačná tabuľa                                          162 dokumentov 
 
počet sobášov                   89        z toho: - cirkevných                        39 
                                                                  - civilných                           50 
                                                                  - maloletí                               0 
                                                                  - uzavretých s cudzincom     3 
zlatá svadba                        1 
 
počet narodených detí v okrese Malacky                                           153 
                                      z toho: - občianske uvítania do života            14 
                                                                     
počet spoločenských činností                                                                32 
 
jubilanti nad 60 rokov      658        z toho: - muži                               288 
                                                                    - ženy                                370 
   
návštevy jubilantov           127        z toho: - muži                                 36                                                                  
                                                                     - ženy                                  91 
 
počet úmrtí                         354        z toho: - muži                               185 
                                                                      - ženy                               169 
                                                                      - slobodní                           31 
                                                                      - rozvedení                         15 
 
občianske pohreby              27          z toho: - muži                                 18 
                                                                       - ženy                                   9 
_____________________________________________________________    
___________________________________________________________________________ 
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