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 1. Základné údaje o  meste  

 

Poloha a história mesta  

Mesto Malacky sa nachádza v  juhozápadnej časti  Slovenskej  

republiky, v  južnej časti  Záhorskej nížiny.  Približne 35 km j užne od 

mesta leží  hlavné mesto Bratislava,  neďaleko mesta sa t iež  

nachádzajú hranice s  Rakúskom a  s  Českou republikou. Zemepisná 

poloha mesta je:  48°26′09″ zemepisnej š írky a 17°01′04″ zemepisnej  

dĺžky.  Územie Malaciek sa nachádza v nadmorskej výške od 14 8 

metrov pri  Jakubovskom rybníku, cez 190 m. n.  m. v oblast i  

Orlovských vŕškov až po 217 m. n.  m. v chotári .  Malacky sú 

významným hospodárskym, administratívnym a kultúrnym 

strediskom. Rozloha mesta Malacky predstavuje 23,2 km2 v rámci 

katast rálnych hraníc .  

Za najstaršiu známu zmienku o  Malackách sa považuje 

zmienka  v  l ist ine Ondreja II.  z  roku 1206, ktorou daroval územie 

okolo dnešného Plaveckého Štvrtka šľachticom z  rodu Hunt-Poznan.  

Malacky sú v  tej to l ist ine označené ako miesto (locus)  

Maliscapotoca. V ďalšej  l ist ine Ondreja II.  z  roku 1231 sa Malacky 

vyskytujú v  podobe „zem menom Maluchka“ (terra nomine 

Maluchka).  Z uvedených l ist ín  nevyplýva, či  Malacky boli  osídlenou 

obcou,  alebo len pomenovaním určitého miesta.  V  neskorších dobách  

sa mesto nazývalo Malaczka (v nemčine Malatzka) a  ležalo na 

významnej  obchodnej ceste z  Čiech do Bratislavy. V  roku 1573 bol  

Malackám udelený štatút  zemepanského mestečka. V  17. storočí  po 

prevzatí  Malaciek s  okolím zemepanským rodom Pálfiovcov bolo 

z Malaciek spravené cent rum panstva a  rástol  jeho význam. Od 19.  

storočia boli  Malacky centrom okresu.  Dnešný názov Malacky sa 

začal používať po skončení prvej svetovej vojny.   
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Demografická situácia  

 Na konci roka 2013 mali Malacky podľa údajov z  MsÚ  18 504 

obyvateľov, čo bolo o  33 viac  ako na konci predchádzajúceho roka.  

V tomto roku sa narodilo 177 obyvateľov mesta,  zomrelo 142 

občanov. Na pobyt v  meste sa prihlásilo 286 občanov, odhlásilo sa 

288 obyvateľov. V  meste sa v  uvedenom roku zosobášilo  87 párov, 

z toho bolo 48 občianskych sobášov a  39 cirkevných.  

 

Symboly mesta  

 

Erb mesta 

Erb mesta Malacky tvorí  v modrom ští te pod st rieborným 

kaštieľom a zeleným stromom bežiaci  str ieborný diviak. Erb mesta je  

zaregist rovaný v heraldickom registri  Slovenskej republiky.  Súčasný 

erb bol vytvorený v  90. rokoch 20. storočia na základe najs taršieho 

zachovaného erbu mesta,  pochádzajúceho od zemepána Štefana 

Balassu z  roku 1577. Kaštieľ v  pôvodnom erbe nepredstavoval  

dnešný pálfiovský kaštieľ,  ale pôvodný zámok Balassovcov, ktorý 

bol v 17. storočí prestavaný na kláštor.  

 

 



 9 

Vlajka mesta  

 

Vlajka mesta Malacky zobrazuje farby mesta a skladá sa z 

troch pozdĺžnych pruhov rovnakej ší rky –  bieleho, modrého a 

zeleného. Vlajka mesta môže byť doplnená na prednej polovici  

erbom mesta a ukončená zástrihom do 1/3 jej  dĺžky.  

 

 

 

 

Pečať mesta  

 

Pečať tvorí  erb mesta Malacky s hrubopisom: „MALACKY“ .  
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Logo mesta  

 

Logo sa stalo ďalším oficiálnym symbolom mesta v roku 2003.  

Autorom loga je Vladimír Jurkovič.  

 

 

 

 

 

Znelka mesta  

 

Autorom hudby znelky mesta je Pe ter Müller,  autorom textu 

Stanislav Bellan.  Obaja autori  boli  ocenení cenou primátora mesta 

Pálfiho srdce. Text znelky znie:  

 

Nech má z nás každý  

mesto v srdci  navždy.  

Ten, kto tu našiel  

prameň živých vôd.   

Všetko, čo chceme,  

je v tomto kúsku zeme.  

Toto je naše  

miesto pre život.   

 

Insígnie mesta  

 

Insígnie mesta Malacky tvorila primátorská reťaz.  Pozostávala 

z medaily,  na ktorej  bol erb mesta,  a ohniviek tvoriacich reťaz.  
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Primátorskú reťaz  uchovával primátor mesta.  Mestské insígnie 

používal na pôde mesta primátor alebo MsZ schválení poslanci pri  

slávnostných príleži tostiach, slávnostných zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva,  oficiálnych návštevách,  obradoch. Na pôde mimo 

mesta používal mestské insígnie primátor na vyjadrenie symbolu 

štatutárnej reprezentácie  mesta pri  slávnostných prílež itostiach, 

oficiálnych ceremoniáloch a podobne.  



 12 

 2. Verejný život  

 

Samospráva mesta  

 

Jedným z  najdôležitejších predpisov, ktorými sa mesto riadi lo,  

bol zákon o  obecnom zriadení.  Podľa uvedeného zákona samosprávu 

obce vykonávali  obyvatelia mesta prostredníctvom orgánov mesta –  

primátora a  mestského zastupiteľstva
1
.  

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  

MsZ bol zastupiteľský zbor mesta,  zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta v  roku 2010 na 

štyri  roky.  

Podľa zákona bolo úlohou MsZ rozhodovať o základných 

otázkach života mesta,  týkajúcich sa hospodárenia mesta,  rozpočtu,  

územného plánu, medzinárodnej spolupráce atď.   

V roku 2013 bolo zloženie mestského zastupiteľstva 

nasledovné:  

 

-  za volebný obvod č.  1 –  Štefan Bauman (ĽS -HZDS),   

-  Ing. Jozef Halcin (nezávislý) ,   

-  Ing. Jozef Mračna (SMER -SD),  

-   za volebný obvod č.  2 - MUDr.  Marián Haramia (SDKÚ -DS),  

-  Ing. Jozef Bulla (KDH),  

-  Ing. Mária Tedlová (KDH),  

-   za volebný obvod č.  3 –  Ing. Pavel Spusta (SMER -SD) 

- Mgr. Katarína Berkešová (nezávislá) ,  

-  Ing. Daniela Hamarová (nezávislá),   

-   za volebný obvod č.  4 –  Mgr.  Anton Pašteka (SMER -SD),  

-  Ing. Milan Ondrovič,  PhD. (nezávislý) ,  

                                                 
1 Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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- Ing. Mgr. Zuzana Baligová (nezávislá) ,  

-   za volebný obvod č.  5 –  RNDr. Pavol Ted la  (nezávislý) ,  

-  Mgr. Katarína Trenčanská (nezávislá),   

-  Ing. Vladimír Moravčík,  CSc. (SNS),  

-   za volebný obvod č.  6 –  Ing. Marián Andil  (nezávislý,  

-  Ing. Gabriela Janíková (nezávislá)  

-  Mgr. Juraj  Říha (nezávislý) .  

 

Primátor mesta  

Primátor  mesta bol  podľa zákona predstaviteľom mesta a 

najvyšším výkonným orgánom mesta.  Primátorom Malaciek bol  

RNDr.  Jozef Ondrejka.  Bol  zvolený vo voľbách v  roku 2010, štvrtý 

raz.  Vo funkcii  bol  od roku 1998 nepretržite.  Zástupkyňou primátora 

bola Ing. Mária Tedlová.  

 

Hlavný kontrolór  

Hlavný kontrolór bol podľa zákona zamestnancom mesta,  

voleným MsZ na obdobie šesť  rokov. Jeho úlohou bola najmä 

kontrolná činnosť a  vybavovanie sťažností .  Hlavným kontrolórom 

v Malackách v  roku 2013 bola Ing. Ľubica Čikošová, ktorá v  tej to  

funkcii  pôsobila od roku 1999.  

 

Komisie MsZ 

Komisie MsZ, ktoré pôsobili  ako poradné orgány MsZ,  

pracovali  v  roku 2013 v tomto zložení:   

 

Komisia pre vzdelávanie,  mládež a šport  

RNDr.  Pavol  Tedla (predseda),  Mgr.  Anton Pašteka (podpredseda),  

Ing. Marián Andil  (člen poslanec),  PaedDr. Peter Fil ip,  Ing. Dušan  
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Rusňák, PaedDr.  Jana Pagáčová, Mgr. Katarína Habová, Ing. Nataša 

Špelicová a Tatiana Salajová (všetci  členovia neposlanci).  

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch  

Mgr. Katarína Trenčanská (predseda),  Ing. Joz ef  Bulla  

(podpredseda),  Bc. Kamil Ftáčnik,  Lívia Spustová, Andrej  Hujsa,  

Mgr. Martin Macejka, Rozália Habová, Eva Režná (všetci  členovia 

neposlanci).  

 

Komisia pre sociálne veci  a zdravotníctvo  

MUDr. Marián Haramia (predseda),  Ing. Mgr. Zuzana Baligová 

(oba ja členovia poslanci),  Mária Trenčíková,  Anna Beňková, Mgr.  

Alžbeta Dubajová, PhDr. Štefan Dvorský,  JUDr. Jozef 

Walter (členovia neposlanci)  

 

Komisia pre územný rozvoj,  dopravu a životné prostredie  

Ing. Milan Ondrovič,  PhD. (predseda),  Ing. Daniela Hamaro vá 

(podpredseda)
2
,   Ing.  Pavol Spusta (člen poslanec),  Ing. Arch. Martin  

Sládek, Mgr. Art .  Branislav Škopek, Ing. Marek Cauner,  Bc. Martin 

Mráz, Ing.  Richard Hájek a JUDr.  Ľubica Sedláková  (členovia 

neposlanci)  

 

Komisia pre f inancie a rozpočet  

Ing. Gabriela Janíková (predseda, vo funkcii  predsedu nahradila 

v priebehu roka Ing.  Vladimíra Moravčíka, CSc.),  Ing.  Mária 

Tedlová (podpredseda),  Vladimír Moravčík,  CSc.,  Ing. Marián Andil  

(členovia poslanci),  Ing.  Ladislav Horáček, Ing.  Blanka Švecová,  

Ing. Eliška Barniaková, JUDr. Zuzana Dobrodenková (členovia 

neposlanci)  

                                                 
2 V priebehu roka ju nahradil Ing. Jozef Bulla.  
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Komisia pre správu majetku a legislatívu  

Mgr. Juraj  Říha (predseda),  Ing. Jozef Mračna (podpredseda),  Mgr.  

Katarína Berkešová (člen poslanec),  JUDr. Miroslav Zobok, JUDr.  

Milan Malata,  Mgr.  Jana Če rná,  Ing. Marcel Kováč, Ing.  Tatiana 

Nádaská  (členovia neposlanci)  

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku  

Jozef Halcin (predseda),  Štefan Bauman (podpredseda),  mjr.  Mgr. 

Róbert  Peťko, mjr.  Ing. Emil Horváth,  plk.  Mgr. Ing.  Andrej  

Trenčanský, Mgr. Ján Kubovič,  Mgr. Dušana Bieleszová, Bc.  

Miroslav Schlessinger,  Mgr.  Renáta Biksadská  (všetci  členovia 

neposlanci)  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu   

Ing. Jozef Bulla (predseda),  Ing. Pavel Spusta (podpredseda),  MUDr. 

Marián Haramia, Ing. Vladimír Moravčík,  CSc .,  Štefan Bauman,  

Mgr. Katarína Berkešová (všetci  členovia poslanci)  

 

Mestská rada  

 Pre volebné obdobie 2010 -2014 mestská rada nebola zriadená.  

 

Rada predsedov komisií   

Členmi Rady bol i  predsedovia všetkých komisií  MsZ 

s výnimkou Komisie pre ochranu verej ného záujmu so stálym 

prizvaním primátora mesta,  hlavnej kontrolórky mesta a prednostu 

mestského úradu s hlasovacím právom predsedov komisií .  Predsedom 

Rady predsedov komisií  bola Ing. Mária Tedlová.  
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Zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

MsZ sa stretávalo p ravidelne,  najmenej raz za dva mesiace.  

V priebehu roka 2013 sa poslanci  na zasadnutí  MsZ st retl i  deväťkrát .  

Spôsobilé rokovať a uznášať  sa bolo MsZ vtedy,  ak sa zasadnutia 

zúčastnila viac ako polovica všetkých poslancov. V  roku 2013 sa na 

každom rokovaní s tretol  dostatočný počet  poslancov. Na prijat ie  

uznesenia bol  potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny prí tomných 

poslancov a na pri jat ie VZN súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 

poslancov.  Zasadnut ia zvolával a viedol  primátor mesta.  Zasadnutia 

boli  verejné.  

 

1. zasadnutie 15. januára 2013  

Úvodné zasadnutie bolo mimoriadne, jediným bodom programu 

bol Návrh na odplatný prenájom nehnuteľností  vo vlastníctve mesta.  

Týkal sa pozemkov,  súvisiacich s  projektom Revitalizácia verejného 

priest ranstva na ul .  Břeclavská a 1.  mája v  Malackách. Návrh bol 

schválený.  

 

2. zasadnutie 21.februára 2013  

Zasadnutie viedol  poslanec Juraj  Říha, ktorého vedením 

poveril  neprítomný primátor Jozef Ondrejka.  Poslanci sa venovali  

protestu prokurátora proti  VZN mesta Malacky č.  1/2012 o mestskej  

polícii  a  odporučil i  primátorovi pripraviť zmenu uvedeného VZN so  

zapracovaním vznesených pripomienok prokurátora.  Ďalej  schváli l i  

VZN o evidencii  pamätihodností  mesta Malacky,  VZN o čistote 

mesta.  Toto nariadenie bolo novelou staršieho nariaden ia,  proti  

ktorému bol podaný protest  prokurátora.  Bolo prepracované tak, aby 

bolo v súlade s  predpismi.  Poslanci  schváli l i  aj  VZN, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky. Aj toto 

nariadenie bolo novelou staršieho nariadenia,  pro ti  ktorému bol  
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podaný protest  prokurátora z dôvodu nezákonnosti  niektorých jeho 

častí .  Nariadenie bolo preto prepracované tak, aby bolo v súlade s  

platnými predpismi.  V nariadení boli  upravené podmienky evidencie 

psov, voľného pohybu a obmedzenie vstupu so  psom. Poslanci si  t iež  

vypočuli  Správu o činnosti  MsP a bezpečnostnej si tuácii  v  meste,  

informácie o realizácii  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta  

Malacky 2010 –  2013, o  podaných projektoch mesta a o s tave ich 

realizácie a  implementácie,  o realizácii  projektu Záhorie Malacky –  

odkanalizovanie a  iné.  

 

3. zasadnutie 18. apríla 2013  

 Poslanci  schváli l i  úplné znenie Protokolu o zverení  majetku 

mesta do správy rozpočtových a  príspevkových organizácií ,  VZN o 

verejnej  zeleni,  VZN o záväzných častiach zmie n a doplnkov 

územného plánu mesta Malacky, VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 1/2012 o mestskej polícii .  Zastupiteľstvo  nevyhovelo protestu 

prokurátora zo dňa 12.03.2013 proti  VZN č. 7/2012 o  pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na úz emí mesta 

Malacky a uložilo MsÚ a  MSP pri jať opatrenia na dôsledné 

dodržiavanie uvedeného VZN a zvýšenie spolupráce s PZ SR s 

cieľom zabezpečenia dodržiavania nočného kľudu a verejného 

poriadku. Poslanci t iež schváli l i  zmenu rozpočtu mesta na aktuálny 

rok.  Schváli l i  aj dotácie pre športové kluby v celkovej výške vyše 

63- t isíc eur .  Zobral i  na vedomie Informáciu o parkovacej poli t ike 

mesta a uložil i  MsÚ začať s prípravou optimálnej implementácie 

mestom regulovaného parkovania.   

 

4. zasadnutie 7.  mája 2013  

Zasadnutie MsZ malo na programe dva body.  Prvým bolo 

prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ. Dôvodom bol  
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fakt,  že primátor mesta kvôli  nedodržaniu ustanovení niektorých 

predpisov nepodpísal  uznesenie MsZ z  apríla,  ktorým bolo schválené 

VZN o záväzných častiach zmien a doplnkov územného plánu mesta 

Malacky a návrh na schválenie Zmien a doplnkov územného plánu 

mesta Malacky. Poslanci zobrali  na vedomie ústnu informáciu  

primátora mesta o pozastavení výkonu uznesenia.  Druhým bodom 

bola personálna výmena v  Komisii  pre územný rozvoj,  dopravu a 

životné prostredie.  Danielu Hamarovú vo funkcii  podpredsedníčky 

a členky komisie vymenil  Jozef Bulla.   

 

5. zasadnutie 20. júna 2013  

 Poslanci schváli l i  VZN, k torým sa mení a  dopĺňalo VZN č. 

7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Malacky.  Schváli l i  t iež  VZN o záväzných častiach  

zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky a návrh Zmien a 

doplnkov územného plánu mesta Malacky, ako aj  Etický kódex 

voleného predstavi teľa samosprávy mesta Malacky. Poslanci  

schváli l i  záverečný účet mesta za rok 2012 a  správy o hospodárení  

rozpočtových a  príspevkových organizáci í  mesta za rok 2012.  

 

6. zasadnutie 22. augusta 2013  

 

 MsZ na zasadnutí  prerokovalo Návrh na upustenie od 

vymáhania pohľadávky od futbalového klubu ŠK Malacky. Zobralo 

na vedomie  predloženú žiadosť o prehodnotenie vyfakturovania 

poskytnutého príspevku ŠK Malacky. Poslanci t iež schváli l i  

predloženie žiadostí  o NFP za účelom realizácie projektov 

„Socioekonomická analýza mesta Mal acky“,  „Rekonštrukcia  

Materskej školy na Štúrovej ulici  v Malackách“, „Revitalizácia 

verejného priest ranstva Malacky (Juh) –  lokali ta pri  Maline“, „Zóna 
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Juh –  Malacky –  Obnova verejných priestorov“, „ Integrovaná 

stratégia rozvoja mestských oblastí“ .  Ciele všetkých  uvedených  

projektov boli  v súlade s platným Územným plánom mesta Malacky a 

platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Malacky.  

 

7. zasadnutie 19. septembra 2013  

 Poslanci schváli l i  zmenu rozpočtu na aktuálny rok. Vypočuli  si  

informácie o  realizácii  projektu Záhorie –  odkanalizovanie,  o  stave 

právnych sporov mesta,  o  parkovacej poli t ike mesta,  o možnosti  

upokojenia ul .  Radl inského,  dobudovania prepojenia Partizánska –  

Kukuč ínova a upokojenia prieťahu cesty I/2.   

 

8.  zasadnutie 14. novembra 2013  

 Na úvod zasadnutia odovzdali  zástupcovia spoločnosti  

Pozagas,  a.s .  mestu Malacky finančný dar vo výške 41  664,59 eur.  

Poslanci sa ďalej  zaoberali  Návrhom na prerokovanie protestu 

prokurátora proti  VZN mesta Malacky č.  10/2012 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Protestu prokurátora nevyhoveli  v  plnom rozsahu. 

Schváli l i  VZN  o určení názvov ulíc na území mesta Malacky.  Ulice 

dostali  názvy: Ivana Dérera ,  Pavla Hallona a  Petra Straku. Poslanci  

si  vypočuli  Informáciu o začiatku školského roka 2013/2014 v 

školách a  školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta  

Malacky.  

 

9.  zasadnutie 12. decembra 2013  

 Poslanci  schváli l i  VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 

2014, ako aj  VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
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ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2014 a  VZN o 

výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov ško lách a 

školských zariadeniach. Ďalším prijatým nariadením bolo VZN, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č.13/2011 o školských 

obvodoch základných škôl.  Schváli l i  t iež zadanie Zmien a doplnkov 

č.  7 územného plánu mesta Malacky,  zmenu rozpočtu mesta na  

aktuálny rok a  t iež rozpočet mesta a  mestských organizácií  na rok 

2014. MsZ schvál i lo aj  rozhodujúce kri tériá pre spracovanie 

Mestskej parkovacej  poli t iky.  

 

Mestský úrad (MsÚ)    

 Mestský úrad sídli l  na Radlinského ulici  číslo 1.  Prednostom 

MsÚ, ktorý viedol  a organizoval prácu MsÚ, bol Ing.  Dušan 

Vavrinec.  Jeho ďalš ími úlohami bolo zabezpečovať hospodársky a 

správny chod úradu, zostavovať návrh rozpočtu úradu a 

zabezpečovať jeho plnenie,  podpisovať spolu s  primátorom zápisnice 

zo zasadnutí  MsZ, zúčastňovať  sa na zasadnutí  MsZ s poradným 

hlasom, zúčastňovať sa zasadnutí  mestskej rady s poradným hlasom, 

plniť aj  ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor  mesta.  

Prednosta MsÚ zodpovedal za svoju činnosť primátorovi .  

 Základným predpisom mesta bol štatút  mesta ,  ktorý upravoval  

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie 

a pôsobnosť mesta,  práva a povinnosti  obyvateľov mesta,  základné 

zásady hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta,  

postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva,  primá tora a  

ďalších orgánov mestskej samosprávy,  ich vnútornú štruktúru, formy 

a metódy ich činnost i ,  symboly mesta a  ďalšie záležitosti .  

  

Mestská polícia (MsP)  

Činnosť zamestnancov MsP pri  zabezpečovaní  verejného 
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poriadku sa riadila zákonom o  obecnej polícii ,  VZN mesta,  

uzneseniami MsZ a  nariadeniami primátora mesta.  Náčelníkom MsP 

bol Mgr.  Ivan Jurkovič.   

Služba MsP bola zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne 

prevažne jednou dvojčlennou  hliadkou v uliciach mesta a jedným 

zamestnancom na oddelení  MsP. Priam u policajnú činnosť v uliciach 

mesta vykonávalo sedemnásť príslušníkov.   

V roku 2013 bolo celkovo zistených v meste 259 t restných 

činov, o  štyri  viac ako v  predchádzajúcom roku. V  105 prípadoch sa 

podarilo zist iť  páchateľa.  Násilných trestných činov bolo 1 9,  

majetkových 160, ostatných spolu 80. Zo všetkých t restných činov 

bolo 121 spáchaných na ulici .   

V  roku 2013 zamestnanci  MsP riešil i  spolu 3894 udalostí ,  

najviac bolo dopravných priestupkov .  V roku 2013 bolo v  meste 

evidovaných 152 dopravných nehôd.   

MsP v Malackách v záujme zvyšovania bezpečnosti  občanov 

ponúkala pripojenie bytov a rodinných domov na pult  

centralizovanej  ochrany. Služba MsP v prípade narušenia vyslala na 

miesto zásahovú jednotku. Tá zabezpeči la objekt a pri  podozrení z  

vniknutia vykonal i  službukonajúci  pracovníci  kontrolu objektu a 

prípadných narušiteľov zadržali .  Priori tou nebola osoba páchateľa,  

ale ochrana majetku klienta (firmy).  Na pult  bolo pripojených 63 

objektov,  o  sedem menej ako v  predchádzajúcom roku.  

MsP v roku 2013 realizova la niekoľko preventívnych 

programov.  Projekt  Malacky dobré miesto pre život bol venovaný 

predškolským deťom a  deťom základných škôl.  Cieľom bolo 

poukázať na problematické a rizikové si tuácie a naučiť uvedené 

si tuácie zvládať. Druhým programom bola preventí vna aktivita  

Junior.  Išlo o  kontroly na požívanie alkoholických nápojov a iných 

návykových látok maloletými (do 15 rokov) a  mladistvými (do 18 



 22 

rokov).  Činnosť MsP bola zameraná aj  na kontrolu kri t ických miest  

podľa požiadaviek občanov alebo organizácií ,  na príklad v  prípadoch 

poškodzovania majetku, rušenia nočného kľudu a podobne.  

V meste fungoval  mestský kamerový systém, ktorý bol 

predovšetkým prostr iedkom situačnej prevencie.  Kamery sa využívali  

i  na okamžité preverovanie okolnosti  prípadov telefonicky 

oznámených na pracovisko MsP, prípadne na ich archiváciu.  Najviac 

zaevidovaných pries tupkov sa týkalo dopravy.  V  roku 2013 tvorilo  

kamerový systém MsP šestnásť kamier:  na hlavnej svetelnej  

križovatke, na Nádražnej ulici ,  v  zámockom parku pri  Čiernej bráne 

a pri  kaštiel i ,  na Pribinovej ulici ,  na Mierovom námestí ,  na kostole 

Najsvätejšej  Trojice,  na Štúrovej ulici ,  na Stupavskej ulici ,  na ulici  

Ľ. Fullu,  na ŠH Malina,  na budove kina,  na budove MsÚ,  na 

Príjazdnej ulici ,  na Veľkomoravskej ulici ,  na ulici  Duklians kych 

hrdinov.   

Príslušníci  MsP zabezpečovali  taktiež kontrolu priechodov pre 

chodcov v blízkosti  základných škôl .  Kontroly sa vykonávali   v  čase 

školského vyučovania v  čase od 7.30 do 8.00 hod pri  priechodoch na 

ul .  M.R.Štefánika,  na Mierovom námestí ,  na u l .  Cesta mládeže a  na 

Brnianskej ulici .  

Okrem uvedených činností  zabezpečovala MsP ďalšie činnosti  

–  prij ímala a  preverovala oznámenia a písomnosti ,  poskytovala 

súčinnosť pri  športových a  iných podujatiach, vykonávala odchyt  

túlavých zvierat  atď.  

Pracovisko MsP malo k dispozícii  dve motorové vozidlá so 

svetelným a rozhlasovým zariadením. Rovnošata príslušníkov MsP 

bola rovnaká ako v  predchádzajúcom roku.  
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Mestské organizácie  

 

Rozpočtové organizácie  

 Do zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta patri la Materská šk ola s 

elokovanými t riedami na uliciach Bernolákovej ,  Hviezdoslavovej  

a Štúrovej ulici ,  ďalej  základné školy na území mesta okrem 

cirkevnej školy:  ZŠ Dr.  J .  Dérera,  ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZUŠ a 

CVČ. Podrobne sa o  týchto inšti túciách píše v  časti  Školstvo .  

 

Príspevkové organizácie  

 Príspevkovými organizáciami mesta bol AD HOC 

(podrobnejšie v  kapitole Šport),  Mestské centrum kultúry 

(podrobnejšie v  čast i  Kultúra)  a  Mestské centrum sociálnych služieb 

(podrobnejšie v  kapi tole Sociálna oblasť a zdravotníctvo).  

 

Obchodné organizácie s  účasťou mesta  

 

Tekos Malacky, s .  r .  o.  

 Obchodná spoločnosť so 100 -precentnou účasťou mesta sídli la  

na Partizánskej ulici .  Konateľom spoločnosti  bol Ing. Vladimír  

Balúch.  Predmetom podnikania spoločnosti  bolo poskytovanie 

zmluvne požadovaného servisu jedinému spoločníkovi -  mestu 

Malacky a taktiež služby pre právnické a fyzické osoby.  

 Pre mesto Malacky poskytoval  Tekos vozidlá,  stroje a  

zariadenia pre zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií ,  

čistenie mesta,  údržbu verejného osv etlenia,  údržbu zelene, zber,  

prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov, ktoré vznikali  na území mesta Malacky.   

Spoločnosť t iež poskytovala služby fyzickým a  právnickým osobám, 

napríklad vývoz  tuhého komunálneho odpadu,  vývoz fekáli í ,  zber a  
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nakladanie s druhotnými surovinami, práce stavebnými 

mechanizmami a  zariadeniami a podobne . 

 V máji  zakúpila spoločnosť Tekos novú japonskú t raktorovú 

kosačku Kubota G23HD, so záberom 122 cm.  Dokázala zbierať a 

vysýpať do výšky 195 cm. Nová kosačka mala i  radlicu na odhŕňanie 

snehu. Preto je využiteľná nielen na jarné kosenie trávy,  jesenný 

zber l íst ia,  ale  i  odhŕňanie snehu v zime. Kosačka s  príslušenstvom 

stála viac ako 24 - t is íc eur.   

 

Neziskové organizácie  

 

Podnikateľský inkubátor  

 Organizácia vznikla za účelom  podpory zakladania 

inovatívnych firiem prostredníctvom ponuky kvali tných pries torov a  

špecializovaných poradenských služieb zameraných na začínajúce 

firmy. Inkubátor im poskytoval finančne výhodné priestory na 

obdobie až do t roch rokov. Rozloha priestorov inkubátora 

predstavovala takmer 4800 metrov štvorcových.  Riaditeľom 

Inkubátora bol Ing.arch. Valentín Magdolen, predsedom správnej  

rady bol primátor J .  Ondrejka.  

 

Organizácie zástupcov samosprávy  

Primátor J .  Ondrejka bol členom Klubu starostov malackého 

okresu. Bol t iež členom a  od marca predsedom Združenia miest  

a obcí záhorskej oblasti .  Zároveň bol aj  členom Predsedníctva 

a Rady ZMOS.  
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Zastupiteľstvo BSK  

 Malacký okres v  zastupiteľstve BSK vo volebnom období 

2009-2013 zastupovali  Ing. Ladislav Balla,  MUDr. Marián Haramia,  

RNDr. Jozef Ondrejka (všetci  Malacky a  okolie) ,  Pavel  Slezák 

(oblasť  okolo Stupavy) a Ing.  Vladimír Mikuš (oblasť  okolo Malých 

Karpát).   

V novembri sa konal i  voľby do zastupiteľstva BSK na obdobie 

2013-2017. V prvom kole boli  zvolení poslanci  a  dvaja kandidáti  na 

post  predsedu BSK. Malacký okres bol  rozdelený na tri  obvody Za 

poslancov v  9.  volebnom obvode
3
 boli  zvolení MUDr. Marián 

Haramia, Oskar Dobrovodský a  Mgr. Martin Macejka. Volebná účasť  

v tomto obvode bola najnižšia v  rámci  celého kraja –  tesne nad 17 

percent .  V 10. volebnom obvode
4
 bol zvolený Mgr. Peter Švaral .  

V 11. volebnom obvode
5
 bol zvolený Ing.  Roman Maroš.  Do druhého 

kola postúpil i  dvaja kandidáti  na post  predsedu BSK s  najvyšším  

počtom hlasov –  Ing. Pavol Frešo a  Mgr.  Monika Flašíková -Beňová.  

V druhom kole zvíťazil  Ing. Pavol Frešo, ktorý bol predsedom BSK 

aj v predchádzajúcom  štvorročnom období.  Podrobné výsledky volieb 

sú v  prílohe tohto zväzku kroniky mesta.   

 

Iné inštitúcie  

 

Štátna polícia  

Riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ SR bol pplk.  Mgr. Peter  

Kubina. Sídlom okresného riaditeľstva bola Zámocká ulica číslo 5.  

V meste pôsobilo obvodné oddelenie PZ.  V  jeho územnej pôsobnosti  

boli  okrem Malaciek aj  Kostolište,  Veľké Leváre,  Závod, St udienka 

                                                 
3 Obvod tvorili obce Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, 

Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod. 
4 Obvod tvorili obce Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, 

Sološnica. 
5 Obvod tvorili obce Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor. 
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a vojenský obvod Záhorie.  V meste Malacky nebola samostatne  

zriadená hliadková s lužba.  

 

Súdnictvo a prokuratúra  

Okresný súd sídli l  na Mierovom námestí  č.  10. Predsedom 

súdu bol  JUDr. Ľubomír Hudák. Okresná prokuratúra sídli la na 

Sasinkovej ulici  č.  71.  

 

Hasiči   

Riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a  záchranného 

zboru v Malackách bol mjr.  Mgr. Juraj  Slovinský. Veli teľom 

Záchrannej brigády HaZZ, ktorý sídli l  na Továrenskej ulici ,  bol 

pplk.  Ing. Emil  Horváth.  Veli teľom družstva bol npr.  Stanis lav 

Slezák. Sídlo riaditeľstva bolo na Legionárskej ulici  882. K 

zásahovému obvodu malackej brigády patri l  Bratislavský, Trnavský a 

Nitriansky kraj ,  ale aj  dva okresy Trenčianskeho kraja.   

V priestoroch Záchrannej brigády HaZZ na Továrenskej ulici  

prebiehal v máji pri  prí ležitosti  osláv sviatku svätého Floriána,  

patróna hasičov, deň otvorených dverí .  Návštevníci  mali  možnosť 

naživo vidieť ukážky zásahov hasičov, ukážky odboru kynológie a 

hipológie Prezídia PZ SR a poskytovanie prvej pomoci.  Pre 

návštevníkov  bolo pripravených mnoho súťaží.  

Mestský hasičský zbor bol zriadený mestom Malacky. Jeho 

členmi boli  aj  členovia Dobrovoľného hasičského zboru Malacky.  

MsHZ mal 13 členov. Veli teľom bol Ivan Šíra.  

V roku 2013 vzniklo celkovo na území Mesta Malacky 33 

požiarov,  o štyri  menej ako v  predchádzajúcom roku. Priame škody 

spôsobené požiarmi boli  vyčíslené vo výške 38 700 eur.  Nikto pri  

požiari  nezomrel ani nebol  zranený.  Najčastejšou príčinou požiarov 

bolo úmyselné zapálenie  neznámou osobou.  
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Obvodný úrad a  okresný  úrad  

 Obvodný úrad sa nachádzal na Záhoráckej ulici  č.  60A. Bol  

právnickou osobou spadajúcou pod Ministerstvo vnútra SR.  

Prednostom úradu bol Ing. Jozef Mračna.  

Obvodný úrad v Malackách sa členil  na  t ieto  odbory:  

organizačný odbor,  odbor všeobecnej  vnútor nej správy,  odbor 

živnostenského podnikania,  odbor civilnej  ochrany a krízového 

riadenia a ekonomický odbor.  V  budove sídli l  t iež Obvodný lesný 

úrad, ktorého prednostkou bola Ing.  Kvetoslava Schlösserová.  

Obvodný pozemkový úrad riadila  Ing. Daniela Hamarová .  Obvodný 

úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie riadil  Ing. Ivan 

Švec.  Obvodný úrad životného prostredia riadila Ing.  Soňa 

Gazdíková. Riaditeľkou Úradu práce,  sociálnych vecí a  rodiny bola 

Jana Petrakovičová.  Katastrálny úrad v Bratislave - Správa  katast ra 

Malacky riadila JUDr. Ľubica Sedláková. V  priebehu roka ju 

nahradil  Ing. Vladimír Stankovský.  

V rámci zmien v  štátnej  správe
6
 obvodný úrad k  30. septembru 

2013 zanikol,  od októbra ho nahradil  okresný úrad. Prednostom bol 

naďalej  Jozef Mračna.  Dov tedajšie úrady (cestnej  dopravy a 

pozemných komunikácií ,  starostl ivosti  o životné prostredie,  

pozemkový, katast rálny) sa stali  odbormi okresného úradu, z  ich 

riaditeľov sa stali  vedúci odborov.  

 

Daňový úrad  

 Daňový úrad sídli l  na Záhoráckej ulici  17.  

  

                                                 
6 Na základe zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Medzinárodná spolupráca  

 

Partnerské mestá Malaciek  

 V roku 2013 boli  naj intenzívnejšie rozvíjané partnerské vzťahy 

s mestami Sarvaš,  Albertirša a Žnin.  Boli  uskutočnené návštevy 

partnerských miest  Marchegg, Vesel í  nad Moravou, Sarvaš,  

Albertirša a Žnin. Malacky navštívil i  v  priebehu roka 2013 dvakrát  

zástupcovia partnerského mesta Žnin.  V lete to bola športová 

delegácia.  Hostia si  pozreli  miestne pamiatky, pri jal  ich primátor  

mesta.  V rámci programu odohral i  niekoľko priateľských 

futbalových zápasov. Delegáciu tvorilo 44 detí  a 15 dospelých.  

   

 

 

Iné udalosti  

 

Míľa pre mamu  

V máji prebiehal v  zámockom parku jubilejný 10.  ročník 

rodinného podujatia  Míľa pre mamu.  Zúčastnilo sa ho 537 ľudí,  

o 166 viac ako v  predchádzajúcom roku. Súčasťou podujatia bol 

kultúrny program, v  ktorom vystúpil i  väčšie i  menšie deti .  

 

Poľovnícky deň  

24. augusta prebiehal v  zámockom parku 2.  ročník 

Poľovníckeho dňa. Novinkou bola svätohubertská omša v  sprievode 

speváckeho zboru Adoremus. Omšu celebroval Slávko Ganaj  

z Vojenského útvaru Kuchyňa.  Po omši  nasledoval bohatý program, 

ktorý ukázal poľovníctvo z  rôznych uhlov pohľadu. Zaujali   sokoliari  

i  kynológovia s  prezentáciou svojich verných spoločníkov,  

vystúpenia lesničiarov a  ich hostí ,  či ukážky vábenia zveri .   
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Jablkové hodovanie  

 12.  októbra prebiehalo v  parku pri  kláštore Jablkové 

hodovanie ,  podujatie zast rešené BSK .  V 20 stánkoch sa p redávali  

rôzne jablkové výrobky. Súčasťou podujatia bol aj  sprievodný 

program, ktorý zabezpečil i  súbory Sal tatrix  a  Macejko, speváčky 

Lucia Adamovičová a Simona Rusňáková a  gitarista a spevák Martin  

Kmec.  
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3. Ekonomická oblasť  

 

Hospodárenie mesta  

Rozpočet mesta na rok 2013 bol  schválený mestským 

zastupiteľstvom 6. decembra 2012.  V priebehu roka 2013 prešiel  

siedmimi zmenami,  naposledy rozpočtovým op atrením primátora 

z 30. decembra 2013. Rozpočet zostavený ako prebytkový, pričom 

bežný rozpočet bol  zostavený ako prebytkový a  kapitálový ako 

schodkový.  

Celkové príjmy mesta dosiahli  za rok 2013 sumu 22.294.538 

eur,  čo predstavovalo plnenie na 94,73 percent .  Z toho boli  bežné 

daňové príjmy 7,3 miliónov eur,  bežné nedaňové príjmy 828 283 eur,  

bežné príjmy –  granty a transfery 2,49 milióna eur,  kapitálové 

prí jmy 11,1 miliónov eur,  prí jmové finančné operácie 1 09 910 eur 

a príjmy rozpočtových organizácií  s  právnou subjektivitou 346 063 

eur.    

Celkové výdavky mesta dosiahli  za rok 2013 sumu 21.699.848 

eur,  čo predstavovalo čerpanie na 94,01 percent.  Z toho bol i  bežné 

výdavky 9,76 miliónov eur,  kapitálové výdavky 1 1,59 milióna eur,  

výdavkové finančné operácie 347 916 eur,  výdavky rozpočtových 

organizácií  s  právnou subjektivitou 4,44 milióna eur.   

Objem peňazí bol podstatne vyšší  ako v  predchádzajúcom 

roku. Zmena súvisela s  projektom odkanalizovania mesta.  Celkové 

výdavky na tento projekt dosiahli  v roku 2013 sumu 11.112.835 eur.  

Výdavky hradené z vlastných prostriedkov mesta sa čerpali  vo výške 

315.973,- eur.  Z prostriedkov Európskej  únie a zo štátneho rozpočtu 

sa uhradil i  výdavky v objeme 10.238.289, - eur.  Podiel  

spolufinancovania mesta dosiahol v roku 2013 sumu 5 38.858, - eur.   

Hospodárenie mesta podľa ustanovenia § 10 ods.  3 písm. a) a 

b) zákona č.  583/2004 Z. z .  o rozpočtových pravidlách územnej  
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení  

neskorších predpisov skončilo prebytkom 832 693,23 eur.  Zostatok 

finančných operácií  k 31.12.2013 predstavoval sumu -238 006,71 

eur.  Na základe týchto skutočností  vznikol prebytok vo výške 

594 689,52 eur.  Z uvedenej  sumy boli  podľa zákona vylúčené 

finančné prostriedky v sume 59 772,25 eur,  ktoré tvoril i  fond 

prevádzky a opráv nájomných bytov na ulici  Pri  Maline.  Zostatok 

finančných prostriedkov za rok 2013 po vylúčení uvedených 

finančných prostriedkov (nájomné byty)  predstavoval  sumu 

534.917,27 eur.  Prebytok hospodárenia bol zdrojom rezervného 

fondu.   

 Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky 

výsledok zisk v objeme 14 438,72 eur,  MsCSS dosiahlo stratu  v  

sume -  1 241,27 eur a MCK dosiahlo zisk vo výške 9 106,54 eur.   

 

Nezamestnanosť  

 V okrese Malacky bolo k  31. decembru evidovaných 2882 

uchádzačov o  zamestnanie,  čo predstavovalo 7,22 -percentnú 

nezamestnanosť.  Z  uvedeného počtu bolo 1455 žien a  1427 mužov.  

Absolventov škôl bolo 191, z  toho 33 vysokoškolsky vzdelaných.  

Z hľadiska vekovej štruktúry bolo 562 uchádzačov o  zamestnanie vo 

veku do 25 rokov, 384 vo veku 25-29 rokov, 696 starších ako 50 

rokov. Dlhodobo nezamestnaných občanov bolo 1129. V  okrese bolo 

v tom čase k  dispozícii  239 voľných pracovných miest .  V  porovnaní  

s predchádzajúcim rokom bola miera nezamestnanosti  nižšia,  počet 

dlhodobo nezamestnaných zostal  takmer totožný.  

 V samotnom meste Malacky bolo v  tom čase 671 uchádzačov 

o zamestnanie,  z  toho 362 žien a  309 mužov. Z uvedeného počtu bolo 

247 dlhodobo nezamestnaných občanov.  
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4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

 

Mestské centrum sociálnych služieb  (MsCSS) 

MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky.  

Sídli lo na Ul .  1.  mája.  Riaditeľkou bola Mgr. Melánia Dujsíková.  

MsCSS poskytovalo služby starým a zdravotne postihnutým 

občanom, ktorí  boli  pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na 

pomoc iných osôb. MsCSS poskytovalo t ri  základné služby:  

prevádzkovalo zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečovalo 

opatrovateľskú službu v  domácnost i  a  s travovanie.  MsCSS 

prevádzkovalo t iež tzv. sociálny taxík na zabezpečenie prevozu 

starších, chorých a nevládnych ľudí .  Sociálny taxík fungoval 

v pracovných dňoch v  čase od 7.00 do 15.00 h.  Na základe VZN sa 

služby MsCSS rozšíri l i  aj  o  poskytovanie útulku pre dočasný pobyt  

bezdomovcov na Mierovom nám. č.  12.  Útulok poskytoval  

ubytovanie na určitý čas,  sociáln e poradenstvo, nevyhnutné ošatenie 

a obuv a opatrovateľskú službu.  

 

Detský domov Macejko  

Detský domov Macejko sídli l  na Hviezdoslavovej ulici  73.  

Riaditeľkou detského domova bola Mgr. Zdenka Klasová. V Detskom 

domove Macejko boli  deti  od narodenia až do do spelosti .  Časť detí  

bývala vo dvoch rodinných domoch (na Rakárenskej ulici  a  na ul .  

Duklianskych hrdinov) ,  t ieto deti  navštevovali  SpŠ a  ZŠ v  meste.  

Ďalšie deti  bývali  v  domoch na uliciach J .  Kubinu a  Hviezdoslavova.  

Okrem toho bolo päť profesionálnych rod ín,  v ktorých boli  prevažne 

deti  od 0 do 6 rokov. Týmto deťom bola starostl ivosť poskytovaná 

vo vlastnej  domácnosti  profesionálnych rodičov,  ktorí  boli  

zamestnancami Detského domova Macejko.  
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Vstúpte, n.  o.  

Vstúpte,  n.o.  bolo regionálne rehabil i tačné stred isko s  denným 

stacionárom pre ľudí s  mentálnym postihnutím. Bolo jediným 

poskytovateľom takéhoto druhu sociálnych služieb pre ľudí  

s mentálnym postihnutím v  regióne. Riaditeľkou bola Mgr.  Martina 

Ambrušová, predsedom správnej rady Jozef Hušek. Sídlo organi zácie 

bolo na Ul.  1 .  mája 15. Rehabili tačné s tredisko navštevoval i  klienti  

rôzneho veku, s  rôznym druhom i  stupňom mentálneho 

i  viacnásobného post ihnutia.   

 Hlavným cieľom organizácie bolo vytvoriť v  regióne 

absentujúce všestranné formy sociálnej  pomoci ľu ďom s mentálnym 

postihnutím a  viacnásobným postihnutím bez ohľadu na vek.   

V rámci Vstúpte chránená dielňa pre ľudí so zdravotným 

postihnutím a stredným a ťažkým mentálnym postihnutím.   

V priebehu roka sa organizácia podieľala na príprave 

a realizácii  viacerých podujatí ,  z  nich najvýznamnejšie boli  projekty 

Deň krivých zrkadiel  a Malacky bez bariér.  Klienti  sa t iež  

zúčastňovali  v  kultúrnom programe ďalších podujatí .   

 

Betánia  

 V Malackách na ulici  Ľ. Fullu pôsobilo azylové centrum 

Betánia,  určené ľuďom bez domova. Riaditeľkou centra bola Danica 

Sedláčková. Zástupkyňou riaditeľky bola Mgr. Eva Vontszemű.  

Zriaďovateľom a  prevádzkovateľom centra bola nezisková 

organizácia Križovatky.   

Cieľom centra bolo opätovné zaradenie ľudí bez domova do 

plnohodnotného spoločenského života.  V  centre dostávali  základnú 

sociálnu starostl ivosť –  ubytovanie,  stravu, ošatenie,  možnosti  

osobnej hygieny –  ale aj  poradenské rozhovory.  Jeden klient  mohol  

v Betánii  zostať po dobu jedného roka, v  odôvodnených prípadoch 
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mohol byť tento čas predĺžený maximálne na t ri  roky.  Kapacita  

centra bola v  mužskej časti  20 miest  a  v ženskej časti  21 miest .  

Priestor  bol prenajatý od mesta za jedno euro za rok.  Mesto Malacky 

poskytovalo pre klientov centra príspevok na jedno teplé jedlo v 

sume 0,50-€ na osobu, a  to ako príspevok na st ravu pre občanov v 

núdzi.  

Na konci roka bola kapacita  centra naplnená. V zariadení  bolo 

41 klientov, z  toho 20 mužov, 6 žien a 15 detí .  Najmladší  obyvateľ  

mal 23 mesiacov a najstarší  68 rokov.  

 

Rómovia na Družstevnej ulici  

V roku 2013 problém s neprispôsobivými rómskymi 

obyvateľmi z Družstevnej ulice,  opisovaný v  zápisoch do kroniky za 

predchádzajúce ročníky,  pretrvával.  Bezprostredný sused uvedených 

obyvateľov Družstevnej ulice Oskar Dobrovodský poslal  podnet 

verejnej  ochrankyni  práv, v ktorom namietal  nekonanie viacerých 

orgánov verejnej  správy, vrátane mesta Malacky.  Verejná 

ochrankyňa práv záležitosť preskúmala a oznámila,  že nezist i la,  že 

by zo st rany mesta Malacky došlo k porušeniu základných práv a 

slobôd O. Dobrovodského. O. Dobrovodský, známy kvôli  tej to kauze 

v širokom okolí ,  bol  v  novembri zvolený za poslanca zastupiteľstva 

BSK. Viac o  voľbách je v  prílohe tohto zápisu do kroniky.  

   

Nemocnica  

Nemocnicu ,  ktorá sa nachádzala v  zámockom parku,  

prevádzkovala spoločnosť  Nemocničná, a.  s . .  Mesto Malacky malo 

v tej to spoločnosti  3,6-percentnú  účasť.  Táto spoločnosť bola členom 

skupiny MEDIREX GROUP. Predsedom predstavenstva 

Nemocničnej,  a.  s . ,  bol MUDr. Radoslav Bardún,  ktorý bol 
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majoritným akcionárom spoločnosti  (96 perce nt) .  Výkonným 

riaditeľom nemocnice bol Ing. Peter Kalenčík.   

V marci bola po niekoľkomesačnej  kompletnej rekonštrukcii  

otvorená pľúcna ambulancia.  Okrem samotnej ambulancie  boli  nové 

aj  súvisiace priestory - odberová miestnosť,  spirometria,  ako aj  

čakáreň pre pacientov. Modernizáciou a rekonštrukciou prešli  v  

poslednom období okrem pľúcnej ambulancie aj  ambulancie LSPP 

(Lekárskej služby prvej pomoci).  Tá pre dospelých bola  

presťahovaná k centrálnemu príjmu.  Detská pohotovosť sa 

nachádzala hneď pri  vchode do  areálu nemocnice.  

V polovici  apríla v  nemocnici  prebiehalo podujatie  Týždeň 

zdravia ,  v rámci ktorého mohli  návštevníci  absolvovať vyšetrenia na 

hladinu cholesterolu a cukru v krvi ,  či  vyšetrenia odhaľujúce 

ukladanie tuku v tele,  vrátane konzultácií ,  zadar mo.  Cieľom 

osvetového podujatia bolo zdôraznenie významu prevencie a potreby 

preventívnych vyšetrení.  V  rámci podujatia bola prezentovaná nová 

webstránka nemocnice.  Do programu sa zapoji l i  aj  herečky Mária 

Kráľovičová a Marta Sládečková, muzikálový herec J án Slezák,  

moderátorky Jarmila Lajčáková Hargašová, Lenka Šoóšová a 

moderátor  a herec Michal Hudák.  

 

Zdravotné strediská  

Zdravotné stredisko Gajdár sídli lo  na Legionárskej ulici  č.  

5265, neďaleko železničného priechodu, známeho ako U Gajdára.  

Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku starost l ivosť v 

odboroch:  pediatria,  stomatológia,  interná medicína a geriatria,  

kožné lekárstvo,  psychiatria ,  všeobecné lekárstvo pre dospelých,  

gynekológia,  neurológia,  krčno -nosno-ušná ambulancia,  rehabil i tácia 

a masérske služby.   
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Ďalšie zdravotné stredisko malo sídlo na sídlisku Juh, na ulici  

Ľudovíta Fullu 5274. Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku 

starostl ivosť v odboroch: pediatria,  všeobecné lekárs tvo pre 

dospelých, psychiatria,  gynekológia,  reumatológia,  chirurgi a a 

traumatológia.   

Tretie zdravotné st redisko malo sídlo na ulici  Na brehu č.  3,  za 

supermarketom Bil la.  V zdravotnom stredisku sa nachádzali  

ambulancie stomatológa, logopéda a interného lekára.  

 

Slovenský červený kríž (SČK)  

 Miestny odbor Slovenského červeného kríža pod vedením 

Klaudie Kovárovej  niekoľkokrát  za rok organizoval  bezplatné 

darovanie krvi –  na jar Valentínsku kvapku krvi a Floriánsku kvapku 

krvi,  v  lete Prázdninovú kvapku krvi a  v decembri Študentskú  

kvapku krvi .   
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5. Školstvo a  vzdelávanie  

 

Školy a  školské zariadenia  

V meste bola materská škola s  piatimi elokovanými t riedami. 

Základné školy bol i  štyri  –  t ri  zriadené mestom a  jedna zriadená 

bratislavskou arcidiecézou. Gymnáziá boli  dve –  jedno zriadené 

BSK, jedno zriadené bratislavskou arcidie cézou. Mesto bolo t iež 

zriaďovateľom ZUŠ a  CVČ. Spojená škola mala zriaďovateľa 

Okresný úrad Bratislava,  Odbor školstva.  Financovanie škôl bolo 

postavené na normatívnom princípe,  školy boli  financované podľa 

počtu žiakov.  

 

Materská škola (MŠ)  

V Malackách pôsobi la jedna Materská škola (MŠ), sídliaca na 

Kollárovej  ulici  č.  896. Jej  súčasťou bol i  okrem tried na Kollárovej  

ulici  aj  tzv.  elokované triedy na Bernolákovej  ulici  č.  18, na 

Hviezdoslavovej ulici  č.  1,  na Štúrovej ulici  č.  139 a na Rakárenskej 

ulici .   

MŠ bola zriadená mestom Malacky ako rozpočtová organizácia 

mesta.  Riaditeľkou MŠ bola Mgr. Mária Hudecová, jej  zástupkyňami 

Zita Beňová (MŠ Kollárova),  Bc. Jana Kmeťová (elokovaná trieda 

Bernolákova),  Marta Hollá (elokovaná tr ieda Hviezdoslavova),  Irena 

Hoďovská (elokovaná t rieda Štúrova) a Mgr. Simonetta Došeková 

(elokovaná t rieda Rakárenská).  

Poradnými orgánmi riaditeľky MŠ bola Pedagogická rada,  

zložená z  riaditeľky MŠ a  zástupkýň pre jednotlivé elokované triedy,  

a Gremiálna rada, ktorej  členmi boli  ok rem členov Pedagogickej  

rady aj  vedúce školských jedální ,  ekonóm a  mzdová účtovníčka. 

Okrem toho sa pravidelne uskutočňoval i  porady s  primátorom mesta  

a so Školským úradom MsÚ.  
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V škôlke pôsobilo 95 zamestnancov, z  toho 57 učiteliek, 18 

prevádzkových zamestnancov, 17 zamestnankýň školských jedální  

a traja administ ratívní pracovníci .  

Členmi Rady školy,  ktorá bola ustanovená v  roku 2010, boli  

v roku 2013 Kris t ína Slezáková, Renáta Vejmelková,  Lenka 

Kožuchová, Oleg Dinuš (všetci  ako zástupcovia rodičov),  Mgr. 

Natália Chmelíková,  Mgr. Svetlana Prsteková (obe ako zástupcovia 

pedagogických zamestnancov),  Mária Sedliaková (zástupca 

nepedagogických zamestnancov),  Anežka Kujanová, Ing. Marian 

Andil ,  Ing. Vladimír Moravčík,  MUDr. Marián Haramia (všetci  ako 

delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa) .V roku 2013 sa členovia rady 

školy stretl i  trikrát .  

Na začiatku školského roka 2012/2013 mala škola 597 detí .   

 

Základné školy (ZŠ)  

Základná škola mala deväť ročníkov a členila sa na dva stupne.  

Prvý stupeň tvoril i  prvé až štvrté r očníky,  druhý stupeň tvoril i  piate 

až deviate ročníky.  Povinná školská dochádzka bola desaťročná,  

pričom posledný rok povinnej školskej  dochádzky žiaci  spravidla 

absolvovali  na st redných školách.  

Mesto Malacky bolo rozdelené na školské obvody troch 

štátnych ZŠ. V meste pôsobila aj  ci rkevná ZŠ, do ktorej  rodičia 

prihlasovali  deti  bez ohľadu na školský obvod ich trvalého bydliska.  

Rodičia mohli  prihlásiť svoje dieťa na ZŠ aj  v  inom školskom 

obvode podľa vlastného výberu, ale len so súhlasom riaditeľa školy,  

do ktorej  sa dieťa hlásilo.  Časť detí  navštevovala osemročné 

gymnázium.  

V januári  sa pre školský rok 2013/2014 zapísalo 276 budúcich 

prvákov. Všetci  v  septembri nastúpil i  do školy.  Najviac prvákov 

mala ZŠ dr.  J .  Dérera 83 ,  nasledovala ZŠ M. Olšovského (súča sť  
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Spojenej školy sv.  Františka Assiského; 66 detí),  ZŠ Štúrova (48) 

a ZŠ Záhorácka (59).   

 

Základná škola Dr.  Jozefa Dérera, Ul .  gen. M. R. Štefánika 7  

 Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky.  Riaditeľkou školy 

bola Mgr. Terézia Sopóciová ,  zástupcami PaedDr.  Daniela 

Kunšteková a  Mgr. Jozefína Balúchová. V  škole pracovalo 

v školskom roku 2012/2013 spolu 61 zamestnancov, z  toho 47 

pedagogických a  14 nepedagogických zamestnancov.  

 V škole pôsobila ako poradný orgán rada školy.  Jej  členmi boli  

v uvedenom školskom roku  Mgr.  Katarína Habová (predseda),  RNDr.  

Pavol Tedla (podpredseda) ,  Eva Kašubová, Mgr. Zuzana Blusková,  

Mgr. Janka Krejčová, Kvetoslav Jursa,  Ing.  Jozef Mračna,  Mgr. Juraj  

Říha, Ing. Milan Ondrovič,  PhD.,  Jaroslava Mokrohajská a Otíl ia  

Síkeliová. Rada školy sa stretla v  uvedenom školskom roku trikrát ,  

vyjadrovala sa k  zásadným otázkam chodu školy.  

 Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli  aj  metodické združenia 

učiteľov prvého stupňa, metodické združenie školského klubu detí  

(ŠKD) a  predmetové komisie pre jednotlivé predmety.  

 Školu navštevovalo 618 žiakov, z  toho 303 v prvom stupni 

a 315 v druhom stupni.
7
 Počet tried v  škole bol  26 –  prváci boli  

v štyroch triedach,  druháci až siedmaci mali  vždy t ri  triedy, 

v ďalších ročníkoch boli  po dve triedy. Zo žia kov 9.  ročníka bolo na 

gymnáziá pri jatých desať žiakov, na stredné odborné školy (SOŠ) 31, 

na trojročné st redné odborné učil išt ia  deväť žiakov a  jeden na 

dvojročné odborné učil ište .  

 Čo sa týka študijných výsledkov, okrem jedného žiaka všetci  

ostatní  prospeli  a postúpil i  do ďalšieho ročníka. Zníženú známku zo 

správania mali  piati  žiaci .   

                                                 
7 Stav k 31. 8. 2013. 
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 V celoslovenskom externom meraní Monitor 9 dosiahli  žiaci  

školy v  celoslovenskom meradle priemerný výsledok 60,07 percent  

v matematike a  67,51 percent v  slovenskom jazyku a l i teratúre.   

 Najväčším úspechom žiakov školy bolo druhé miesto v 

celoslovenskom kole súťaže Solúnski bratia a  čestné uznanie 

v celoslovenskom kole súťaže Európa v  škole v  anglickom jazyku.  

V medzinárodnom kole súťaže Original English Prose and Poetry 

Competit ion 2013 –  creative writ ing in English language získala 

škola t retie miesto.   

 V mimovyučovacom čase boli  vytvorené záujmové krúžky 

podľa výberu žiakov. Žiaci  vydávali  školský časopis –  dvojmesačník 

Dérerka.  

 Pri škole pôsobilo občianske Združenie ro dičov pri  ZŠ Dr. J . 

Dérera.  Jeho úlohou bola pomoc škole pri  skvali tňovaní  materiálno -

technických podmienok výchovno -vzdelávacieho procesu. Škola 

spolupracovala s  CPPPaP.  

 Pri škole pôsobil  aj  ŠKD, vedúcou vychovávateľkou bola 

Františka Badinková. Klub na vštevovalo 200 žiakov.  Pri  škole bola 

t iež školská jedáleň.  Vedúcou  bola Jana Časová.  

 

Základná škola Štúrova ul.   

 Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Riaditeľom školy 

bol Mgr. Dušan Šuster,  zástupcom riaditeľa Mgr. Ján Mordavský.  

V škole pôsobilo 40 zamestnancov, z  toho 28 pedagogických a  12 

nepedagogických zamestnancov.  

 Rada školy pracovala v  školskom roku 2012/2013 v  zložení  

Mgr. Ľubica Gavurová (predseda),  Mgr. Silvia Adamczaková 

(podpredseda, obe ako zástupcovia pedagogických zamestnancov),  

Beáta  Klempová (zástupca nepedagogických zamestnancov),  Ľubica 

Mackovíchová,  Ing.  Jozef Halcin,  Daniela Fumačová, Ing. Mária 
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Juhasová (všetci  zástupcovia rodičov),  Ing.  Mária Tedlová, Mgr.  

Katarína Berkešová,  Štefan Bauman, Ing. Mária Gajdárová (všetci  

zástupcovia zriaďovateľa).  Rada školy sa v  uvedenom školskom roku 

stretla päťkrát .  

 Ako poradné orgány riaditeľa školy pôsobilo aj  metodické 

združenie učiteľov prvého stupňa, metodické združenie ŠKD 

a predmetové komisie pre jednotlivé predmety.  

 Školu navštevovalo  358 žiakov
8
,  z  toho 165 v prvom stupni 

a 193 v druhom stupni.  Počet tried bol 17. Na gymnáziá boli  pri jat í  

ôsmi žiaci  9.  ročníka, na SOŠ 27 žiakov, na 3 -ročné SOU deväť 

žiakov.  Na konci školského roka neprospelo celkovo sedem žiakov 

zo všetkých ročníkov. Zníženú známku zo správania malo sedemnásť 

žiakov .  

 V celoslovenskom externom meraní Testovanie 9 dosiahli  

deviataci  priemernú úspešnosť 60,07 percent z  matematiky a  67,51 

percent  zo slovenského jazyka a  l i teratúry.   

 Najväčším úspechom spomedzi žiackych s úťaží boli  

umiestnenia v  celoslovenských kolách. Vo výtvarnej  súťaži 

Slovenský výskumník zaznamenala škola víťazstvo. Rovnako vo 

výtvarnej súťaži Svätý Martin mojimi očami, kde bolo víťazstvo 

dvojnásobné, doplnení druhým miestom. Dvojnásobné víťazstvo 

dosiahli  žiaci  aj  v  informatickej súťaži iBOBOR. Dari lo sa aj  

v atletike,  starší  žiaci  boli  dvakrát  zlatí  v  celoslovenskom kole,  

získali  t iež dve bronzové medaily.  Na kinderiáde obsadil i  jednotlivci  

dvakrát  druhé miesto.  Hádzanárky –  mladšie žiačky získali  

v celoslovenskej súťaži strieborné medaily.  V medzinárodnej  

výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica zvíťazila jedna práca.  

                                                 
8 Stav k 31. 8. 2013. 
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 ŠKD navštevovalo 105 žiakov. Vedúcou ŠKD bola Marcela 

Petrivalská.  Pri  škole bola aj  školská jedáleň.  Vedúcou bola Beata 

Klempová.  

 

Základná škola Záhorácka 95  

Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky.  Riaditeľkou školy 

bola PaedDr. Gabriela Emrichová. Zástupcovia riaditeľky boli  

PaedDr. Petr Fil ip a Mgr. Kvetoslava Poláčková.  V škole pracovalo 

42 pedagogických a  deväť nepedagogických zamestna ncov.  

Rada školy pracovala v  školskom roku 2012/2013 v  zložení  

Ing. Nataša Špelicová (predseda, zástupca rodičov),  Ing. Anna 

Uhrová, PaedDr. Peter Jordán (obaja zástupcovia pedagogických 

zamestnancov),  Anna Kucharová (zástupca nepedagogických 

zamestnancov ),  Denisa Zváčová, Mária Vinceková, Mgr. Alena 

Kurtulíková (všetci  zástupcovia rodičov),  Ing. Pavel Spusta,  RNDr.  

Pavol Tedla,  Ing. Daniela Hamarová a Mgr. Alexandra Hrnková 

(všetci  zástupcovia zriaďovateľa).  Rada školy sa v  školskom roku 

2012/2013 stretla  šesťkrát .  

Školu navštevovalo 552 žiakov
9
.  Z celkového počtu bolo 

v prvom stupni 211 žiakov a  341 v druhom stupni.  Škola pozostávala 

z 25 tried.  Zo žiakov 9.  ročníka bolo na gymnáziá pri jatých 15 

žiakov, na SOŠ 61 žiakov a na odborné učil ište jeden žiak.  Z o žiakov 

všetkých ročníkov spolu neprospelo 16 žiakov.  

V externom meraní  Monitor T -9 bola priemerná úspešnosť 

deviatakov v  matematike 53,06 percent a  v slovenskom jazyku 

a l i teratúre 61 percent.   

Najväčšie úspechy dosahovali  žiaci  školy v  športových 

súťaž iach. V atletickej súťaži Kinderiáda jednotlivci  získali  jednu 

zlatú,  jednu striebornú a  t ri  bronzové medaily v  celoslovenskom 

                                                 
9 Stav k 31. 8. 2013. 
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kole.  Okrem toho získali  niekoľko ďalš ích popredných umiestnení .  

V súťaži Hľadáme nových olympionikov získala škola bronzovú 

medailu.  V rámci medzinárodných súťaží bolo najväčším úspechom 

prvenstvo v  súťaži  družstiev Odznak všestrannosti  olympijských 

víťazov.  

Na jar bola v  škole komplexná inšpekcia.  Podľa jej  zistenia 

riadenie školy bolo na menej vyhovujúcej úrovni a podmienky 

výchovy a vzdelávania boli  na priemernej úrovni.  Medzi najväčšie  

nedostatky patri la úroveň Školského vzdelávacieho programu. Silnou 

stránkou výchovno -vzdelávacieho procesu bola podľa inšpektorov 

pozit ívna pracovná atmosféra na vyučovacích hodinách,  

rešpektovanie osobností  žiakov.  

ŠKD pri  tej to škole navštevovalo 126 žiakov.  Vedúcou ŠKD 

bola Ľubica J irková.  Rovnako pri  škole fungovala aj  školská jedáleň.  

Vedúcou bola Johana Sirotová.  

 

Spojená škola sv.  Františka Assiského,  Kláštorné nám. 1  

Zriaďovateľom školy bola Rímskokatolícka  ci rkev,  

Bratislavská  arcidiecéza.  Škola  mala dve organizačné  zložky –  ZŠ  

Mansveta  Olšovského  a Gymnázium  sv.  Františka  Assiského.  

Riaditeľom školy bol Mgr. Daniel  Masarovič.  Zástupkyňou pre 

základnú školu bola Mgr. Elena Kabarcová, zást upkyňou za 

gymnázium bola Mgr. Beáta Norisová.  V  škole v školskom roku 

2012/2013 pracovalo 61 zamestnancov, z  toho 44 pedagogických 

a 17 nepedagogických zamestnancov.   

Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli  Gremiálna rada, Rada 

školy,  metodické združenie (prvý stupeň) a predmetové komisie pre 

druhý a  tret í  stupeň. Predsedom rady školy bol Ing. Dominik 

Dobrovodský,  podpredsedom Jana Stašková. Členmi boli  Annamária  

Horváthová (všetci  zástupcovia rodičov),  Mgr. Mária Dobrovodská,  



 44 

Mgr. Marek Šrámek (obaja za p edagogických zamestnancov),  Nina 

Bečárová (za nepedagogických zamestnancov),  Mgr.  Ján Hudec,  Mgr. 

Gabriel  Koch, Ing.  Mária Tedlová, Ing. Pavel Encinger (všetci  

zástupcovia zriaďovateľa) a  Tomáš Dobrocký (zástupca študentov).   

 V školskom roku 2012/2013 navštevovalo školu 566 žiakov
10

.  

Z nich 172 v prvom stupni,  222  v druhom stupni a  172 na gymnáziu.  

Zo žiakov 9.  ročníka bolo na gymnáziá pri jatých osem žiakov, na 

SOŠ desať,  na t rojročné SOŠ päť žiakov a  na dvojročné SOŠ dvaja 

žiaci .  Na konci školského roka n eprospelo z  celej  školy deväť 

žiakov.  

 V celoslovenskom externom meraní deviatakov Testovanie 9 

dosiahli  žiaci  školy v  matematike úspešnosť 65,79 percent  

a v slovenskom jazyku a  l i teratúre 69,05 percent.  

 Písomné maturitné skúšky prebiehali  v  marci,  ústne v máji. 

Úspešne ich zvládlo 57 študentov. Z  cudzích jazykov dominovala 

angličtina,  z  iných predmetov občianska náuka a geografia.  V marci 

bola na gymnáziu vykonaná tematická inšpekcia externej časti  

maturitnej  skúšky z matematiky, ktorej  sa zúčastnilo 9 ži akov. 

Neboli  zistené nedostatky.  

 Z najväčších úspechov školy spomenieme víťazstvo 

v celoslovenskom kole súťaže v  prednese poézie a  prózy . . .a Slovo 

bolo u Boha,  t ret ie miesto v  celoslovenskom kole recitačnej súťaže 

Slovom o Tvojej  láske a  prvenstvo na Hrách XXX. olympiády.  

 Pri škole pôsobil  ŠKD, jeho vedúcou bola Bc. Ľubica 

Voltemarová. Klub navštevovalo 125 žiakov.  Pri  škole bola školská 

jedáleň. Vedúcou  bola Nina Bečárová.  

Škola mala nadviazané družobné vzťahy s  brnianskym 

Biskupským gymnáziom.  

                                                 
10 Stav k 31. 8. 2013. 
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Počas školského roka začala škola s  prípravou zriadenia 

školskej kaplnky,  ktorá bola plánovaná na medziposchodí .  V škole sa 

využíval kamerový systém s  cieľom prevencie a kontroly nežiaducich 

javov, ako aj  zabezpečenia zvýšenej ochrany majetku školy i  jej  

užívateľov. Väčšina priestorov školy bola pokrytá signálom WiFi  

(prístup na internet).  

 

Spojená škola, Pribinova ul.  16/1  

Sídlo školy,  ktorú zriadil  Okresný úrad Bratislava,  bola 

Pribinova ulica 16/1.  Riaditeľkou školy bola PaedDr.  Mária 

Míznerová. Jej  zástupkyňou bola Mgr. Iveta Čepková a  štatutárnou 

zástupkyňou bola Mgr. Eva Rozborilová.  

Rada školy pôsobi la v  roku 2013 v zložení:  Mgr. Denisa 

Fábryová (predseda),  Mgr. Viera Ifková (obaja za pedagogických 

zamestnancov),  Mgr. Martina Siváková, PaedDr. Ján Blažek,  M UDr.  

Eva Sláviková, Mgr. Rudolf Novák (všetci  za zriaďovateľa),  Milan 

Martoš ,  Mgr. Katarína Hušková, PaedDr. Alexandra Mercellová,  

Táňa Kriváková (všetci  za rodičov) a  Brigita Vrbovská (za 

nepedagogických zamestnancov) .  V školskom  roku 2012/2013 sa 

rada školy zišla štyr ikrát .  

Organizačnými zložkami školy bola Špeciálna ZŠ a  Praktická 

škola.  Špeciálna ZŠ vzdelávala a vychovávala žiakov s mentálnym 

postihnutím s cieľom rozvíjania individuálnych schopností  a  

predpokladov žiakov tak,  aby si  osvoji l i  vedomosti ,  zručnosti  a 

návyky,  potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, vedeli  si  

vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným i  sebe samému a 

boli  pripravení na praktický život  tak,  aby sa mohli  pri rodzene 

integrovať do spoločnosti  a stal i  sa jej  prirodz enou súčasťou.   

Vnútorne sa špeciálna ZŠ členila na tri  varianty.  Podľa 

učebných osnov variantu A sa vzdelávali  žiaci  s  ľahkou mentálnou 
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retardáciou, u ktorých bolo možné predpokladať získanie odbornej 

pracovnej kvalifikácie.  Podľa učebných osnov variantu  B sa 

vzdelávali  zaostalejšie deti ,  u  ktorých bolo možné reálne počítať  s  

neschopnosťou získať odbornú pracovnú kvali fikáciu.  Podľa 

učebných osnov variantu C vzdelávala škola ťažko a viacnásobne 

postihnutých žiakov podľa individuálnych vzdelávacích programo v.  

Praktická škola poskytovala vzdelávanie a praktickú prípravu 

na jednoduché pracovné činnosti  žiakom s mentálnym postihnutím po 

skončení ŠZŠ. Prakt ická škola poskytovala žiakom možnosť fyzicky 

a psychicky dospieť tak, aby mohli  samostatne žiť v rodinnom 

prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom 

pracovisku.  

Na konci školského roka 2012/2013 mala škola 89 žiakov v 

trinástich t riedach. V  ŠKD bolo 38 detí  v troch oddeleniach. Škola 

mala spolu 31 zamestnancov, z  toho 17 pedagogických .   

Jedna žiačka školy obsadila druhé miesto v  krajskom kole 

speváckej súťaže Husľový kľúčik.  V  celoslovenskom kole získala 

čestné uznanie.  

Z hľadiska priestorového dokázala škola zabezpečiť  

vyučovanie,  ale chýbali  priestory na odborné učebne a na 

umiestnenie dvoch oddelení ŠKD. Škola mala vlastné minifutbalové 

ihrisko s umelou trávou a vlastné detské ihrisko.  

 

Základná umelecká škola (ZUŠ)  

ZUŠ bola rozpočtovou organizáciou,  zriadenou mestom 

Malacky. Sídli la v  historických priestoroch bývalej  maďarskej  

štátnej  školy na  Záhoráckej ulici  1918. Okrem toho sa vyučovalo t iež  

v priestoroch bývalej  židovskej synagógy,  kde bol výtvarný ateliér a  

koncertná sála.  Priestorové  i  materiálne podmienky hodnotilo  

vedenie školy ako veľmi dobré.  
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Riaditeľkou školy v  školskom roku 2012/2013 bola Mgr. Eva 

Zaicová, jej  zástupkyňou bola Judita Němečková.  V škole pracovalo 

na začiatku školského roka 2012/2013 30 zamestnancov, z  toho 25 

pedagogických a  päť nepedagogických.  

Rada školy v  uvedenom školskom roku pôsobila v  zložení :  Bc.  

Michaela Michaličová (predseda, zástupca rodičov),  Mgr. Dária 

Borodajkevyčová (podpredseda,  pedagogický zamestnanec),  Peter  

Bartoník (pedagogický zamestnanec),  Ing. Milica Mašková, Zdena 

Jánošová, Mária Knápková (všetci  zástupcovia rodičov),  Ing.  

Gabriela Janíková, Mgr. Jana Černá, Mgr. Katarína Berkešová, JUDr.  

Juraj  Říha (všetci  delegovaní zástupcovia zriaďovateľa)  a Eva 

Šišková (nepedagogický zamestnanec).  Rada školy sa v  tomto 

školskom roku stretla šesťkrát .  Plnila funkciu verejnej  kontroly,  

vyjadrila sa k  práci a činnosti  školy.  

 Predsedom predmetovej komisie vo výtvarnom odbore bola 

Rozália Habová, v  tanečnom odbore Lívia Spustová, v  l i terárno –  

dramatickom odbore Mgr. Katarína Trenčanská, v  hudobnom odbore 

Elena Haberlová (klávesové nástroje),  Marek Brna (strunov é 

nástroje) ,  Peter Krajčír (dychové nástroje) a  Mgr. Oľga Ballayová 

(spev).  

 Na začiatku školského roka 2012/2013 navštevovalo ZUŠ 733 

žiakov. V tanečnom odbore bolo 119 žiakov, vo výtvarnom 299 

žiakov, l i terárno -dramatický odbor navštevovalo 74 ž iakov a 

hudobný odbor 241 žiakov.  

 Žiaci školy dosiahli  úspechy vo výtvarnej  súťaži Európa 

v škole,  Malacká paleta,  Jeseň v  záhrade, Nezakladaj oheň v škole 

a Domáce zvieratká.  

 Žiaci školy odohrali  prestavenia v rámci  divadelného festivalu 

Zejdeme sa na hambálku,  vystupovali  t iež v rámci mestských 

podujatí ,  ale aj  na kultúrnych podujatiach v okolí  Malaciek. Škola  
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spolupracovala s  MCK Malacky, so školami v  meste a s  ďalšími 

inšti túciami.  

 

 

Gymnáziá  

  

Gymnázium Malacky, Ul.  1.  mája č.  8  

 Zriaďovateľom školy bol Brat islavský samosprávny kraj .  

Riaditeľkou školy bola RNDr. Elena Krajčírová,  zástupkyňami 

riaditeľky RNDr. Viera Mojžišová a  PaedDr. Jana Pagáčová.  Škola 

mala v školskom roku 2012/2013 52 zamestnancov, z  toho 37 

pedagogických a  15 nepedagogických.   

 Medzi poradné orgány patri la Rada školy,  ktorá pracovala 

v školskom roku 2012/2013 v  zložení Mgr. Eva Fil ipová (predseda),  

Mgr. Martina Chorvátová (obe za pedagogických zamestnancov),  

Ing. Milan Fabuš,  MUDr. Boris Chynoranský, PaedDr. Dana 

Kovárová (všetci  za rodičov),  Margita Kašubová (za 

nepedagogických zamestnancov),  RNDr. Jozef Ondrejka,  MUDr.  

Marián Haramia, Ing. Vladimír Mikuš, Pavel Slezák (všetci  

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa)  a  Katarína Drinková (za 

študentov).  Rada školy sa v  uvedenom školskom roku s tret la  

štyrikrát .  

 Ďalšími poradnými orgánmi boli  Pedagogická rada a  Žiacka 

rada, ktorej  predsedom bola Diana Šrámková. Žiacka rada 

spolupracovala s  vedením školy pri  organizovaní rôznych podujatí .  

Okrem uvedených orgánov pôsobili  aj  ďalšie poradné orgány –  Rada 

rodičov a  metodické združenia a  predmetové komisie.  
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 Gymnázium navštevovalo 493 študentov
11

,  z  toho štvorročné 

gymnázium 231 žiakov, osemročné 254 žiakov a  večernú formu 

štúdia 8 žiakov. Maturovalo 113 študentov.  

Medzi najväčšie úspechy patrí  prvenst vo v celoslovenskej  

súťaži Červené stužky a  ocenenie v  rovnakej  súťaži,  ako aj  prvenstvo 

v celoslovenskom kole olympiády v  nemeckom jazyku a  druhé miesto 

v celoslovenskom kole olympiády v  slovenskom jazyku a l i teratúre.  

Rovnako druhé miesto v  súťaži Shakespeares Memorial .  

V medzinárodných súťažiach Medzinárodný projekt  „24 hodín s  

OZE“ a Rednerwettbewerb získali  žiaci  školy prvé miesta.  Žiak 

školy obsadil  tret ie  miesto v  medzinárodnej bádateľskej súťaži 28th 

ChinaAdolescentsScience and TechnologyInnovationC ontest  

(CASTIC 2013).   

Škola bola zaradená do celosvetovej siete škôl Partner pre 

budúcnosť.  Škola bola   medzinárodne cert ifikovanou  inšti túciou  

u International Education Society,  London. Po absolvovaní 

vzdelávacieho programu mohli  žiaci  požiadať o  vydanie 

medzinárodného certifikátu IES . Škola bola zaradená do siete 

Aktívne globálne školy.  Škola mala nadviazanú družbu s  moravským 

Gymnáziom Břeclav a  s  dvoma viedenskými školami.  Spolupracovala 

aj s  CPPPaP a ďalšími inšti túciami .    

6. mája navštívil  školu veľvyslanec Nemecka na Slovensku  dr.  

Axel Hartmann, ktorý prišiel  osobne odovzdať cert ifikáty a diplomy 

úspešným študentom, ktorí  absolvovali  š túdium  nemeckého jazyka v 

Programe DSD a ukončil i  ho štátnou skúškou. V tomto roku 

odovzdával rekordný počet dipl omov –  54. V tomto meradle sa 

gymnázium stalo najúspešnejšou školou na Slovensku. Podujatia sa 

zúčastnila aj  Gudrun Telge, ktorá Program DSD na Slovensku vedie,  

                                                 
11 Stav k 31. 8. 2013.  
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ďalej  predseda BSK Pavol  Frešo a riaditeľ odboru škols tva BSK 

Roman Csabay.   

Školu tvorilo šesť  pavilónov: pavilón A (odborné učebne,  

laboratóriá) ,  pavilón B (triedy, knižnica) ,  pavilón C (triedy, odborné 

učebne),  pavilón D (administratívna budova, školská kuchyňa 

a jedáleň),  pavilón E   (telocvičňa),  pavilón F   (posilňovňa,  

fi tnescentrum, školský bu fet).   

Škola mala niekoľko odborných učební:  učebne cudzích 

jazykov, posluchovú učebňu, dve interaktívne učebne,  učebňu 

geografie,  dve učebne informatiky,  multimediálne učebne,  učebňu 

hudobnej a  výtvarnej výchovy, učebňu humanitných predmetov, t ri  

laboratóriá,  poslucháreň a cudzojazyčnú knižnicu. Všetky odborné 

učebne boli  vybavené počítačmi pripojenými na internet.   

Škola mala k  dispozícii  vlastnú školskú jedáleň. Vedúcou  bola 

Margita Kašubová.  

 

Centrum voľného času (CVČ)  

 CVČ bolo rozpočtovou organizáciou  zriadenou mestom 

Malacky. Sídli lo na Ul.  M. Rázusa 2383/030. Snažilo sa vytvárať  

podmienky najmä pre deti  a  mládež na aktívne prežívanie voľného 

času, organizovať a  zabezpečovať výchovno -vzdelávaciu,  rekreačnú 

a športovú činnosť pre deti  a  mládež. CVČ bolo hlavným 

organizátorom obvodných a okresných vedomostných olympiád,  

umeleckých súťaží a športových súťaží pre žiakov základných a 

stredných škôl v okrese Malacky.   

Riaditeľkou CVČ bola Mgr. Alžbeta Šurinová, jej  zástupkyňou 

Tatiana Salajová.  V CVČ pracova lo v školskom roku 2012/2013 šesť  

pedagogických zamestnancov a  sedem nepedagogických 

zamestnancov.  



 51 

Rada školského zariadenia pri  CVČ pracovala v  zložení Mária 

Brázdovičová (predseda),  Aurélia Nízka (podpredseda),  Ing.  Jozef 

Halcin,  Mgr.  Katarína Trenčanská,  Mgr. Anton Pašteka, Mgr.  

Alexandra Hrnková (všetci  delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa),  

Ing. Ivana Rybáriková, Mgr. Martin Benko (obaja za rodičov) a  Ing.  

Zuzana Lednárová (za pedagógov).  

CVČ evidovalo na konci školského roku 2012/2013 617 členov 

záujmových útvarov. Spoločenskovedné oddelenie,  ktorého vedúcou 

bola Tatiana Salajová, malo 94 členov. Oddelenie telovýchovy 

a športu,  ktorý viedla Mgr. Bronislava Michalovičová, mal 377 

členov. Hudobno - tanečné oddelenie,  ktorého vedúcou bola Ing.  

Zuzana Lednárová, malo 91 členov. Esteticko -vedné oddelenie,  ktoré 

viedla Mária Brázdovičová, malo 55 členov.  

Príležitostných podujatí ,  ktoré CVČ organizovalo alebo sa ich 

zúčastnilo,  sa v  uvedenom školskom roku zúčastnilo spolu 8384 

ľudí.  

V rámci letnej  činnosti  počas školských prázdnin pripravi lo 

CVČ pre deti  prvého stupňa ZŠ štyri  prímestské letné detské tábory 

rôzneho tematického zamerania,  ktorých sa zúčastnilo spolu 80 detí .   

 

Jazykové centrá  

 

Happy Land 

V Malackách fungovalo súkromné detské jazykové centrum 

Happy Land so sídlom na Pezinskej ulici  7,  ktoré zabezpečovalo 

starostl ivosť o deti  predškolského veku.  Nešlo o  klasickú materskú 

školu, centrum nebolo zaradené v  sieti  škôl.  
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Jazyčnice  

Súkromné jazykové centrum Jazyčnice sídli lo na Záhoráckej  

ulici  61. Ponúkalo t rojmesačné kurzy pre dospelých i  pre deti ,  pre 

jednotlivcov aj  pre firmy.  V  ponuke centra boli  t iež prekladateľské 

a t lmočnícke služby. Z  cudzích jazykov bola zastúpená nemčina,  

angličtina a  francúzština.   

 

Poradenské centrá  

 

Centrum pedagogicko-psycho logického poradenstva a prevencie 

(CPPPaP)  

 CPPPaP sídli lo na  ulici  Martina Rázusa 30. Zriaďovateľom bol  

Krajský školský úrad v  Bratislave. Riaditeľkou bola   PaedDr. Dana 

Kovárová.  

 Centrum vykonávalo činnosť psychologickú, pedagogickú,  

špeciálnopedagogickú vrátane logopedickej a l iečebnopedagogickej 

činnosti  a sociálnu činnosť zameranú na optimalizáciu výchovného,  

vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí  od 

narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.  Poskytovalo 

starostl ivosť o rozvoj nadania,  el iminovania porúch psychického 

vývinu a porúch správania.  Poskytovalo poradenské s lužby a 

realizovalo aj  preventívne programy.  

 

Centrum špeciálno -  pedagogického poradenstva pri  Špeciálnej 

základnej škole  

 Centrum sídli lo na Pribinovej 16/1. Medzi jej  úlohy patri la 

starostl ivosť o mentálne postihnuté det i  a  mládež do 25 rokov, o  

mentálne postihnutých žiakov Spojenej školy,  logopedická 

starostl ivosť,  poradenstvo pre rodičov, učiteľov, osvetová činnosť a  
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spolupráca s  inšti túciami v  rezorte  školstva,  zdravotníctva 

a sociálnej  oblasti .  

  

Návšteva ministra školstva  

7. februára prišiel  do Malaciek minister školstva,  vedy,  

výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.  Jeho návšteva sa týkala 

nového spôsobu financovania centier  voľného času. Minister si  

vybral  Malacky ako ukážku dobrého fungovania CVČ a t iež dobrej  

spolupráce samosprávy s CVČ.    

Dušan Čaplovič navštívil  ZŠ Dr. J .  Dérera,  prezrel  si  priestory 

školy a prišiel  aj  do niekoľkých tried. Na t lačovej konferencii  

minister vysvetl i l  nové nastavenie f inancovania CVČ. Po novom 

peniaze od štátu nedostávali  CVČ, ale  obce, a to na každé dieťa vo 

veku od päť do 15 rokov s trvalým pobytom v danom meste.  Cieľom 

zmeny bolo eliminovať stav,  keď CVČ zneužívali  systém -  

v evidencii  CVČ bývali  aj  deti ,  ktoré krúžk y reálne nenavštevovali .  

Problémom novely zákona bol fakt,  že peniaze pre obce na 

voľnočasové aktivity detí  neboli  účelovo viazané.  

 

Ocenenie pedagógov  

 Pri prí ležitosti  Dňa učiteľov boli  v  bratislavskom 

Primaciálnom paláci  za  dlhoročnú prácu pri  výchove a vzdelávaní  

ocenení učitelia špeciálnych škôl a  školských zariadení v  pôsobnosti  

BSK. Ocenenie získali  aj  Malačania Milan Haba (ZŠ pri  RC 

v Sološnici),  Mária Mináriková (SpŠ Malacky) a  Sidónia 

Bartakovicsová (CPPPaP Malacky).  
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6. Kultúra  

 

Mestské centrum  kultúry (MCK)  

 MCK bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky.  

Organizovalo alebo podieľalo sa na prípravách väčšiny kultúrnych 

akcií  v  meste.  Bolo príspevkovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky,  riaditeľkou bola Mgr. Jana Zetková. V  roku 2013 malo 

MCK v pracovnom pomere dvanásť  zamestnancov a  externe 

zamestnávalo ďalších pracovníkov.  

 Hlavnou činnosťou MCK bolo organizovanie kultúrno -

spoločenských aktivít .  MCK budovalo, spracovávalo a  poskytovalo 

verejnosti  fond knižnice a  múzea. Strediskom MCK bolo Múzeum 

Michala Til lnera,  súčasťou ktorého bolo i  pracovisko Krypty vo 

františkánskom kostole,  Knižnica MCK,  Spoločenský dom MCK 

a Kultúrní domeček –  budova kina.  V sídle MCK na Záhoráckej ul .  

1919 sa nachádzala knižnica,   múzeum, výstavné priestory, učeb ne 

a tanečná miestnosť a kancelárie.     

Okrem pravidelnej  činnosti  (cyklické  programy pre všetky 

vekové  kategórie –  Rozprávkové nedele,  stretnutia s  Táliou,  

výchovné koncerty,  posedenia pre dôchodcov, koncerty,   výstavy,  

prednášky,  besedy, s tretnutia s  his tóriou a  pod.) MCK zabezpečovalo  

kultúrny programu na tradičné celomestské podujatia.   

 

Knižnica  

Spolu evidovala 2571 registrovaných čitateľov. Knižnica 

okrem výpožičných služieb mala k dispozícii  aj  či táreň a  študovňu 

s kapacitou 30 miest .  Knižnica mala automatizovaný systém 

výpožičiek realizovaný prostredníctvom počítača.  On -l ine verzia 

knižničného katalógu bola prístupná na internete.  Čitatelia si  mohli  

prezrieť katalógy a objednať si  knihy priamo z domu. Knižnica počas  
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roka organizovala besedy,  súťaže,  výstavy a  ďalšie podujatia,  medzi  

ktorými bola najvýznamnejšia Noc s Andersenom a Týždeň 

slovenských knižníc (obe podujatia prebiehali  v  marci) .  Na všetkých 

podujatiach, ktoré v  priebehu roka knižnica pripravila,  sa zúčastnilo  

spolu 2320 návštevníkov.  

 

Kino Záhoran  

 Filmy boli  premietané v  Kultúrním domečku na 

Hviezdoslavovej ulici .  Okrem toho tu sv oje predstavenia hralo DNH 

a ďalšie divadelné súbory, prebiehal tu aj  divadelný festival  Zejdeme 

sa na hambálku, koncerty a  ďalšie podujatia.  Kapacita hľadiska bola  

186 miest .  

Za celý rok bolo odohraných 388 fi lmových predstavení  a 50 

predstavení v  rámci  fi lmového klubu . Predstavenia kina navštívilo  

spolu 18 717 ľudí,  z toho fi lmový klub 869 ľudí.   

 

Múzeum Michala Ti l lnera  

 Múzeum pôsobilo ako organizačná zložka MCK, sídli lo na 

Záhoráckej ulici .  V rámci neho pôsobili  dvaja zamestnanci.  Súčasťou 

múzea boli  dve stále expozície.  Etnografická časť,  ktorej  ťažisko 

tvoril i  zbierkové predmety od Michala Til lnera,  bola umiestnená v 

podkrovných priestoroch budovy na Záhorá ckej ulici .  Ďalšia 

expozícia sa nachádzala v kryptách pod františkánskym kláštorom. 

Múzeum v  priestoroch galérie v  tomto roku zrealizovalo 11 výstav.  

Múzeum navštívilo 1086 ľudí,  krypty navštívilo 776 ľudí ,  všetky 

výstavy v  MCK navštívilo spolu 4164 návštevníkov.  Vstupné do 

jednotlivých expozícií  múzea pre dospelého  predstavovalo jedno 

euro, pre dieťa 50 centov.  

Múzeum pripravilo pätnásť  kultúrno -výchovných 

a vzdelávacích aktivít  (prednášky, besedy),  ktoré boli  zamerané na  
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rôzne témy o históri i  mesta a  oko l ia,  osobnosti ,  udalosti .  Múzeum 

usporiadalo v máji  historický seminár Stavebný vývoj Malaciek  

a t iež Deň múzeí a  galéri í  s  ukážkou ľudových remesiel ,  živou 

hudbou a tradičným pečivom.  

 Múzeum  v  roku 2013 vydalo v  rámci edičnej činnosti  jeden 

t i tul  –  zborník Malacky a  okolie 6.  Zostavený bol z  príspevkov,  

ktoré odzneli  na odbornom historickom seminári  a t iež počas 

jednotlivých prednášok v rámci  cyklu Stretnutie s  históriou.  

 

Divadlo na hambálku (DNH)  

Ochotnícke DNH pôsobilo pod vedením režiséra Vladimíra 

Zetka. Divadlo tvori l i  tri  súbory –  dospelí ,  Detské divadelné štúdio a 

Štúdio mladých. Spolu malo divadlo približne 30 členov vo veku od 

18 do 75 rokov. Režisérom a umeleckým vedúcim divadelného 

súboru bol Vlado Zetek. Štúdio mladých viedla Beáta Reifová,  

Detské divadelné štúdio viedla Katarína Danihelová.  

Domovskou  scénou divadla bol Kultúrní  domeček. Okrem toho 

chodili  divadelníci  so svojimi predstaveniami do iných miest  a  obcí .  

Členovia divadla sa zapájali  aj  do všetkých celomestských podujatí .  

V roku 2013 DNH nemalo žiadnu premiéru.  

17. januára zomrel dlhoročný člen divadla Jozef Šatan, ktorý 

v divadle pôsobil  od jeho začiatkov.  

 6. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku,  ktorý 

organizačne zabezpečovalo Divadlo na hambálku, prebiehal v  dňoch 

11.-15. septembra.  Počas festivalu bolo odohraných dvanásť  

predstavení,  ktoré dopĺňal sprievodný program. Štúdio mladých DNH 

odohralo predstavenie Jožko Púčik a  jeho kariéra.  V  rámci  

sprievodného programu prebiehala v  galéri i  MCK výstava diel  

známeho slovenského výtvarníka Františka Liptáka.  

 



 57 

Klub orientálneho tanca  

V MCK pôsobili  súbory Azhar,  Chamsa a Sabaa.   

 

Art club 2002  

Klub výtvarníkov z Malaciek a  okolia sa prezentoval t radične 

pred koncom roka v  galéri i  MCK. Vianočná výstava Art  clubu 2002 

v galéri i  MCK mala vernisáž 28. novembra, prebiehala do Vianoc.  

Klub tvoril i  Eva Režná, Rozália Habová, Libuša Čtveráková, Richard 

Grega, Pavel Žák a Martin Hajdin.  

 

Klub malackých bádateľov  

Klub pôsobil  pri  MCK –  Múzeu Michala Til lnera.  Toto voľné 

zoskupenie malo vo svo j ich radov záujemcov o  históriu Malaciek,  

pravidelne sa stretávali  a  podieľali  sa na organizácii  série  podujat í  

s názvom Stretnutie s históriou.  

 

Dychová hudba Malačané  

 V tomto roku pôsobila kapela Malačané, ktorá vystupovala na 

niektorých pr íležitostiach počas roka.  

 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia  

 

Medzi ďalšie pravidelné podujatia ,  ktoré organizačne 

zabezpečovalo MCK, patri la Malacká hudobná jar  (480 

návštevníkov) ,  Prvomájové Malacky  (cca 6000 návštevníkov) ,  

Kultúrne leto  (cca 4000 návštevníkov)  a Adventné Malacky  (cca  

3500 návštevníkov) .  
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Umelecké súťaže  

 

Zúbkove pramene  

V marci sa konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Zúbkové 

pramene, ktorá bola postupovým kolom súťaže Hviezdoslavov Kubín.  

Súťaže sa zúčastnilo  27 recitátorov poézie a prózy vo veku od 7 do 

16 rokov z  obvodov Malacky, Stupava a  Závod. Víťazmi 

jednotlivých kategórií  v  poézii  sa stali  Jakub Klas,  Stella  

Stupňanová  (obaja 1.  kategória) ,  Erik Hupka, Barbora Vajglová 

(obaja 2.  kategória) a Sára Stupňanová (3.  kategória).  Barbora 

Vajglová, Sára Stupňanová a  Barbora Bezáková  zvíťazil i  na 

krajskom kole súťaže a  predstavil i  sa na celoslovenskom kole 

Hviezdoslavovho Kubína.  

 

Malacké brko  

 19. júna boli  vyhlásené výsledky l i terárnej autorskej súťaže 

mládeže Malacké brko  2013. V poézii  bola téma  Radosť, vášeň,  

neha.  Pre prózu bola určená téma Svoju budúcnosť vidím takto!  

Práce posudzovala porota v  zložení Mgr. Katarína Habová, Mgr.  

Mária Holíčová a  Bc. Michal Magušin.  V próze zvíťazil i  Michaela 

Macejková  a  Katarína Drinková .  V poézii  Miroslav Binčík a  Zuzana 

Rzymanová .   

 

Slávik Slovenska 2013  

15. mája usporiadalo CVČ Malacky  obvodné kolo 23. ročníka 

speváckej súťaže Slávik Slovenska.  Zapojilo sa 21 spevákov z 

ôsmich základných škôl a jednej ZUŠ.   Odbornú porotu tvoril i  O.  

Ballayová, B. Michalovičová a M. Dudáš.  Do krajskej súťaže 

postúpil i  Natália Petrovičová (ZŠ V. Leváre,  1.  kategória) ,  Vanessa 
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Sojáková (ZUŠ Malacky, 2.  kategória) a  Zuzana Ondriašová (ZŠ Dr.  

J .  Dérera,  3.  kategória).   

 

Malacká paleta 2013  

V júni boli  vyhlásené výsledky súťaže výtvarných talentov z  

malackých škôl s názvom Malacká paleta 2013. Práce posudzovala 

porota v zložení Milan Hruboš, Mária Brázdovičová a Lucia Palková. 

Do súťaže bolo zapojených 131 prác,  téma znela Mám taký plán.   

Cenu primátora mesta získala Laura Ingvortová zo ZŠ Štúrova. 

V prvej kategórii  (predškolský vek) zvíťazila Nina Kašubová (MŠ).  

V druhej kategórii  (prvý stupeň ZŠ) získala hlavnú cenu Laura 

Kubištová zo ZŠ Štúrova. V  tretej  kategórii  (druhý stupeň ZŠ) 

zvíťazil i  Lujza Boďová a  Denisa Cabadajová zo ZŠ Štúrova.  

Ocenení  boli  aj  pedagógovia Katarína Cerovská (ZŠ Štúrova),  

Dária Borodajkevyčová (ZUŠ),  Miroslava Beit lová (MŠ) a Marta 

Pavlíková (MŠ).  

 

Prvomájové Malacky  

 Tradičné podujatie Prvomájové Malacky prebiehalo 

v zámockom parku.  Program s amotných Prvomájových Malaciek  

prebiehal tradične vo veľkej časti  parku -  pri  Čiernej  bráne, na 

hádzanárskom aj  škvarovom ihrisku,  na tribúne pri  futbalovom 

štadióne, na lúkach pri  kaštiel i .  Súčasťou podujatia boli  aj  

prehliadky bývalého pálfiovského zámku . Prvomájových Malaciek sa 

zúčastnilo niekoľko t isícok ľudí.  
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Festivaly  

 

StreetFest   

Tradičný hudobno -športový festival  StreetFest  prebiehal  

v skromnejšej  podobe. Konal sa 31 .  augusta na školskom dvore ZŠ 

Štúrova .   

 

Fun  rádio Dohoda 

Začiatkom augusta v  zámockom parku prebiehal hudobný 

festival  Fun rádio Dohoda. Podujatia sa zúčastnilo približne 

niekoľko t isíc návštevníkov. Moderátormi boli  Junior a  Marcel z  Fun 

radia .  Najznámejšími účinkujúcimi boli  Polemic,  Majk Spiri t ,  

Richard Müller.  Spoločnosť HIT production, spol.  s  r .  o. ,  ktorá 

patri la medzi organizátorov podujatia,  venovala mestu rovnako ako 

v predchádzajúcom roku 1000 eur na obnovu kaštieľa.   

 

UV_festival 2013  

 Občianske združenie UV zorganizovalo v  priebehu roka tri  

hudobné festivaly.  Prvý prebiehal v marci  v MCK. Okrem koncertov 

prebiehali  výtvarné workshopy, UV_bazár,  predaj výrobkov 

z chránenej dielne.  Druhý festival  prebiehal 26. a  27. júla pri  

rohožníckej priehrade. Tretí  festival  prebiehal  v  MCK 13. decembra. 

Okrem hudobnej  produkcie prebieh al aj  sprievodný program, 

podobný predchádzajúcim UV_festivalom.  

 

Pivný krígl  

 20. júla prebiehal  na lúke pri  mlyne na Dolnom konci  prvý 

ročník festivalu Pivný krígl .  Prezentovalo sa jedenásť  pivovarov 

nielen zo Slovenska.  Súčasťou festivalu bol hudobný program 
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(country a  rocková hudba) a  sprievodné akcie.  Organizátorom bol 

Pub u koňa.  

 

Folklórny súbor Macejko  

Umeleckou vedúcou začínajúceho súboru, ktorý mal formu 

občianskeho združenia,  bola Andrea Adamovičová. Súbor vystupoval  

pri  rôznych príležitostiach v  Malackách a  okolí .  

 

Hudobná skupina Pandora  

 Rockové zoskupenie s názvom  Pandora  pokrsti lo v sobotu 23. 

marca v Spoločenskom dome MCK svoj prvý album Všetci  za 

jedného.   

 

Hudobná skupina Reel  

 7. decembra pokrsti la hudobná skupina Reel v  sokolovni album 

s názvom Like U. Krstnými otcami boli  spevák Robo Grigorov 

a primátor Malaciek Jozef Ondrejka.  Na vydanie albumu dostala 

skupina dotáciu od mesta Malacky vo výške 3000 eur.   

 

Okrem uvedeného súboru a  skupín pôsobili  v  meste aj  iné 

hudobné zoskupenia.  
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7. Turistický ruch a  história mesta  

 

Turisticko- informačná kancelária (TIK)  

Turist icko- informačná kancelária bola zriadená mestom 

Malacky. Nachádzala sa na prízemí  budovy podnikateľského 

inkubátora na Bernolákovej ulici  1/A. TIK bol súčasťou mestského 

úradu ako súčasť  oddelenia marketingu. TIK bol t iež zaradený do 

celoslovenskej siete Asociácie Informačných centier Slovenska. TIK 

zabezpečoval komplexné služby cestovného ruchu, sprievodcovskú, 

faxovú, kopírovaciu službu a propagáciu kultúrnych podujatí  v meste 

a okolí .  Špecializoval sa na predaj publikácií  a propagačných 

materiálov o meste,  máp,  pohľadníc a darčekových predmetov.  

Najvyšší  záujem bol o  mapy. Z reklamných predmetov mesta bol 

záujem najmä o  magnetky, pohľadnice a  perá (predmety s  najnižšou 

hodnotou) a ako dary do zahraničia sa okrem uvedených predávali  aj  

knihy v anglickej či  nemeckej verzii .  

TIK sa podieľal  na organizácii  niektorých podujatí  v meste.  

V priebehu roka mal TIK 1606 návštevníkov,  z  toho 582 

zahraničných.  Najviac návštevníkov bolo v  letných mesiacoch.  

 TIK poskytoval t iež služby cyklistom. Bol zapojený do 

projektu nadácie EKOPOLIS Vitajte,  cyklist i!  Cykloturist i  mali  k  

dispozícii  bezplatnú úschovňu bicyklov, TIK im poskytoval aj  

základné náradie na opravu bicyklov. Úschovňa mala kapacit u 16 

bicyklov a bola zriadená za budovou mestského úradu.  TIK bola 

zaradená do siete INFObodov regiónu Záhorie,  mala pridelený 

vlastný QR kód  s  odkazom na webovú  st ránku www.zahorie.info .  

 

Regionálne centrum destinačného manažmentu (RCDM)  

 RCDM, ktoré bolo  organizačne začlenené do oddelenia 

marketingu MsÚ, malo sídlo v  historickej budove bývalého 
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pálfiovského zámku. Centrum vzniklo na základe projektu 

PALTOUR, realizovaného v období 2007 -2013. Hlavnou úlohou 

RCDM bol vývoj  cezhraničných produktov cestovného  ruchu,  

vzájomná propagácia existujúcich kultúrno -spoločenských akcií  

medzi prihraničnými mestami a regiónmi. Zamestnancom RCDM bol 

Ing. Ladislav Balla.   

  

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR)  

Malacky boli  členom OOCR Záhorie.  Cieľom organizácie bo l  

rozvoj turist ického ruchu v  regióne, z hľadiska cestovného ruchu 

nevnímať Záhorie ako súhrn jednotlivých turist ických lokalí t ,  ale  

ako celok .  Pod zášti tou OOCR sa Malacky spolu so Skalicou 

predstavil i  v  júli  na holíčskom festivale Cibula fest .   

 

Prezentácia mesta  

Mesto Malacky sa v januári  predstavilo na medzinárodnom 

veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2013. Naše mesto 

zdieľalo spoločný stánok s mestami Združenia miest  a obcí  záhorskej  

oblasti .  V rámci prehliadky jednotlivých regiónov zavítal  do 

pr iestorov stánku Združenia miest  a  obcí záhorskej oblasti  aj  

prezident Ivan Gašparovič.   

  

Publikácie  

 Mesto vydalo nástenný kalendár na rok 2013 zostavený 

z fotografi í  z  fotografickej súťaže Objav čaro Záhoria.  Kalendár sa 

predával v klientskom centre Mest ského úradu  a v turist icko-

informačnej kancelári i  za cenu 2,8 eur.  Koncom roka vydalo mesto 

kalendár na rok 2014. Tento raz nešlo o  nástenný kalendár,  ale  

stolový s  leteckými fotografiami mesta.  Predával sa za 4 eurá.  
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 TIK pripravila aj  letáky Niva Moravy a Vodný raj  na Dolnom 

Záhorí .  Vydané boli  v  s lovenskej a v  anglickej verzii .  Ďalším novým 

propagačným materiálom boli  záložky do kníh.  Jeden druh bol  

všeobecný s motívmi mesta,  druhý obsahoval kalendár významných 

podujatí  v  meste v  tomto roku.  TIK vydal a j  nové drevené 

pohľadnice a magnetky s  fotografiami mesta.  Medzi produkty,  ktoré 

boli  k dispozícii  v  TIKu, patri l i  aj  ručne maľované hrnčeky 

s tematikou kaštieľa.  

 MCK Malacky vydalo na konci roka zborník pozostávajúci  

z prednášok o históri i ,  ktoré na jeho  pôde odzneli  v  priebehu roka,  

s  názvom Malacky a  okolie 6.  Prvá polovica príspevkov bola tvorená 

prednáškami zo seminára Stavebný vývoj Malaciek , príspevky 

v druhej časti  mali  rôzne zameranie.  Zborník sa predával v  TIK-u 

a v MCK za cenu päť eur.  

 V tomto roku bola vydaná kniha Malokarpatské úzkorozchodné 

železnice na panstvách Pálfiovcov, ktorú napísal  Tomáš Haviar.  Časť 

knihy je venovaná niekdajšej  železničke, vedúcej z  malackej píly do 

Rohožníka a  ďalej  do Malých Karpát.  Autor počas prípravy knihy 

spolupracoval s  MCK Malacky –  Múzeom Michala Til lnera.  

Vydavateľom knihy bolo Kysucké múzeum v Čadci.  

  

Pamiatky 

 V meste sa nachádzalo niekoľko vzácnych nehnuteľných 

pamiatok, ktoré boli  zapísané v  ústrednom zozname národných 

kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatk ovým úradom SR. Okrem nich 

sa v meste nachádzali  ďalšie pozoruhodné a ochrany hodné stavby.  

Poslanci MsZ schváli l i  vo februári  VZN o evidencii  pamätihodností  

mesta Malacky.  Cieľom bolo vytvoriť zoznam pamätihodností  mesta 

v záujme ich ochrany,  zachovania a  zlepšenia ich stavu pre budúce 

generácie.  VZN upravil  spôsob identi fikácie pamätihodnost í ,  spôsob 
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ich výskumu, ochrany,  reštaurovania,  využívania a prezentácie.  VZN 

sa netýkalo len nehnuteľností ,  ale aj  hnuteľných vecí,  

kombinovaných diel  prírody a človek a, historických udalostí  atď.  

 

Kaštieľ  

Vlastníkom bývalého pálfiovského kaštieľa zo 17. storočia 

bolo mesto Malacky, ktoré v  oficiálnych materiáloch používalo 

názov Malacký kaštieľ.  V zrekonštruovanej časti  objektu bolo 

vytvorené RCDM, seminárna miestnosť ,  výstavná miestnosť a 

dobovo zariadená tzv. pálfiovská izba.  Návštevníci  mali  možnosť 

prehliadky kaštieľa,  ale aj  prenajať  si  seminárnu miestnosť a 

výstavnú miestnosť.   

Aj v tomto roku pokračovala verejná zbierka na obnovu 

kaštieľa,  ktorá bola zriadená me stom Malacky v roku 2008 . Vo 

februári  bolo na účte zbierky 10 420 eur.    

 V júni vydalo mesto výzvu pre dobrovoľníkov, ktorí  by sa 

chceli  zúčastniť na rekonštrukcii  nových výstavných miestností  

v zámku. Jednalo sa o  drobné stavebné práce,  ktoré sa robi l i  p očas  

letných mesiacov pod dohľadom povereného stavbyvedúceho.   

Kaštieľ bol otvorený pre turistov, okrem stálej  expozície tu 

prebiehali  výstavy.  Počas Prvomájových Malaciek prebiehali  

prehliadky kaštieľa so sprievodcom. Zapojilo sa šesť sprievodcov.  

Záujem verejnosti  bol porovnateľný s  predchádzajúcim rokom, 

prehliadku absolvovalo 1  160 ľudí.  Vo výstavných priestoroch 

kaštieľa bola počas Prvomájových Malaciek nainštalovaná 

Zberateľská výstava, kde mali  malackí fi latelist i  svoj ich ľudí  

poskytujúcich návštevníkom odborné informácie.  Pred kaštieľom sa 

mesto prezentovalo aj  v  stánku TIK, kde boli  k  dispozícii  reklamné 

a propagačné materiály mesta.  V lete prebiehali  t iež organizované 
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prehliadky zámockým parkom so sprievodcom. V priebehu celého 

roka si  prezrelo kaš t ieľ spolu 4184 návštevníkov.  

 

Františkánsky kostol  Nepoškvrneného počatia Panny Márie  

 V roku 2013 pokračovala rekonštrukcia kaplnky Svätých 

schodov. Do konca roka nebola ukončená. Počas rekonštrukcie 

neboli  sväté schody prístupné pre domácich veriacich,  ani pre 

turistov.    

Mesto Malacky prispelo  na rekonštrukciu Svätých schodov 

sumou presahujúcou 22 - t isíc eur.  Peniaze boli  použité na opravu 

troch oltárov v kaplnke.  

  

Starý cintorín  

O význame starého cintorína v  Malackách sa viac písalo 

v predchádzajúc ich zápisoch do kroniky mesta.  V roku 2013 bol  

zrekonštruovaný najstarší  zachovaný pomník, pochádzajúci  z  prvej 

polovice 19.  storočia.  Išlo o hrob pekárskej rodiny Entnerovcov.  

Nachádzal sa nachádza v jednej z  najstarších častí  cintorína,  na 

východnom okraji  sektore D. Na náhrobku boli  štyri  tabuľky s  

menami pochovaných - Matej  a Alojzia Entnerovci a ich vnuk 

Ľudovít  s  manželkou Elenou. Hrob Entnerovcov tvoril  mohutný 

kamenný podstavec,  na ktorom bol postavený malý kamenný kríž.  

Kvôli  veku ho začiatkom 90. rok ov 20. storočia zaradil i  medzi cenné 

hroby mesta Malacky. Náhrobok bol  dlhé roky bez odbornej  

starostl ivosti  a pôsobením počasia sa jeho stav zhoršoval.  

Vyvrcholilo to počas víchrice v roku 2009,  keď vietor  zhodil  

zvetraný kríž.  V lete 2013 bol náhrobok reštaurovaný.  V prvej fáze 

bol očistený od sekundárnych náterov a nečistôt .  Nasledovalo 

spevnenie hmoty kameňa chemickými látkami (esterom kyseliny 

kremičitej ),  lepenie častí  náhrobku a v posledných dňoch tmelenie,  
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pri  ktorom sa doplnil i  chýbajúce časti .  Krí ž,  ktorý spadol počas 

víchrice pred piatimi rokmi, bol zreštaurovaný v ateliéri  a  osadený 

na pôvodné miesto.  Nasledovala povrchová úprava celého náhrobku.  

Odborné práce vykonával reštaurátor Mgr. art .  Peter Šimon zo 

Senice .  Projekt bol dielom malackého obč ianskeho združenia MLOK. 

Bol financovaný prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri  

Nadácii  Pontis,  spoločnosťou Holcim Slovensko, a.s.  

prostredníctvom Ceny Holcim pre rozvoj  regiónu Záhorie,  z  2% daní  

venovaných občianskemu združeniu MLOK a z prostriedko v 

súkromných darcov určených na tento projekt.  

 

Fontána v  parku pri  kláštore  

 Koncom roka bola zrekonštruovaná fontána v  parku na 

Kláštornom námest í .  Rekonštrukciu podporila Raiffeisen banka,  

ktorá na tento účel  darovala sumu 2820 eur.  Fontána pochádzala z o 

70. rokov 20. storočia.  Dominovala jej  plastika mýtického Tritóna,  

pochádzajúca z  fontány pri  zámku z  prelomu 19. a  20.  storočia.   
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8. Médiá 

 

Mestské médiá  

 

 Malacký hlas  (MH) bol  t lačeným periodikom, 

dvojtýždenníkom, ktorý vydávalo mesto Malacky v  náklade 7500 

kusov. MH bol bezplatne dist ribuovaný do každej  domácnosti  

v meste.  Od júna boli  všetky čísla plnofarebné. Funkciu vedúceho 

redaktora vykonával  vedúci oddelenia marketingu MsÚ, ktorý bol  

zároveň t lačovým tajomníkom. V  roku 2013 v tej to funkcii  pôsobila 

Mgr. Michaela Janotová. Okrem nej v  pozícii  redaktorov pôsobili  aj  

Mgr. Tatiana Búbelová a  Bc. Natália Slobodová. Redakcia sídli la 

v budove MsÚ.  

 Okrem MH redaktori  publikovali  svoje príspevky aj  v  televízii  

eM TV. Mesto využívalo na informovanie obč anov aj  mestský 

rozhlas.  Mestský rozhlas od februára obmedzil  hlásenie.  Dovtedy sa 

hlásilo každý pracovný deň, po zmene sa oznamy vysielali  len raz 

týždenne –  vo štvrtok. Zmena bola odôvodnená zastaranosťou tejto  

formy šírenia informácií .   

Na adrese www.ma lacky.sk sa nachádzala oficiálna internetová 

stránka mesta Malacky, ktorá bola vytvorená okrem slovenskej 

verzie aj  v  angličtine a  v nemčine. Stránka sa rozdeľovala na štyri  

časti  –  mesto, občan, návštevník a  podnikateľ.  Stránku spravovali ,  

podobne ako iné  mestské médiá,  pracovníci  oddelenia marketingu 

MsÚ. Mestská stránka sa prezentovala aj  na sociálnej  siet i  facebook.  

        

Regionálne tlačené médiá  

 

O dianí v  Malackách a  okolí  informovali  aj  regionálne 

časopisy MY –  Týždenník pre Záhorie,  Záhorák a  Malacko. Ani 

jeden z  týchto časopisov nezamestnával redaktora,  ktorý by pre 
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časopis písal  pôvodné články z  Malaciek a okolia.  Prispievali  do 

nich jednotlivci .  

 

Internetové stránky o  Malackách  

 

Paltour 

 Turist icko- informačný portál  www.region -palffy.eu vznikol 

v rámci projektu Paltour.  Úlohou stránky bolo informovať o  Dolnom 

Záhorí  a  Hornom Rakúsku. Stránka predstavovala projekt Paltour,  

poskytovala informácie o  mestách a  obciach regiónu, o  prírode,  

možnostiach turist iky,  športu,  ubytovania a  stravovania.  Stránka bola  

vytvorená okrem slovenskej verzie aj  v  nemčine a  v angličtine.  Na 

stránke pribúdali  aktuálne správy a  oznamy.  

 

Malacké pohľady  

 Internetová publicis t ická stránka o  Malackách, s  podti tulom 

„.. .z  druhej strany“ venovala veľký priestor najmä históri i  mesta,  ale  

aj kultúre a  športu .  Obsahovala aj  praktické informácie pre 

návštevníkov mesta.  Adresa st ránky bola www.malackepohlady.sk.  

Tvorcovia stránky boli  členmi občianskeho združenia MLOK.  

 

Ľudia pre Malacky  

 Webová stránka občianskeho združenia Ľudia  pre Malacky.  

Stránka sa zameriavala na publicist iku, týkajúcu sa aktuálneho 

života v  meste.  Stránka, ktorá sa nachádzala na adrese www.lpm.sk.  

Na sociálnej  siet i  facebook mala viac priaznivcov ako oficiálna 

stránka mesta.  
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Iné webstránky  

Okrem uvedených s tránok, ktoré mali  všeobecnejšie zameranie,  

mala vlastné webstránky a  facebookové stránky väčšina občianskych 

združení,  športových klubov, inšti túcií  a  podobne.  

Fungovala t iež regionálna stránka o  Záhorí ,  ktorá bola 

súčasťou webportálu denníka SME. Najpop ulárnejšou regionálnou 

webstránkou bola www.zahori .sk .   
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9. Cirkevný život  

 

Farnosť Malacky  

Farnosť Malacky bola súčasťou Bratislavskej  arcidiecézy,  

v ktorej  bol arcibiskupom Mons. Stanislav Zvolenský a  od marca 

pomocným biskupom Mons. Jozef Haľko, a  súčasťou malackého 

dekanátu.  Farnosť  tvoril i  Malacky spolu s  fi l iálkou Kostolište.  

Patri l i  sem tri  kostoly –  v  Malackách bývalý františkánsky kostol  

Nepoškvrneného počatia Panny Márie a  farský kostol  Najsvätejšej  

Trojice,  v  Kostolišt i  kostol  sv.  Martina.   

Za týždeň bývalo vo farnosti  bežne 22 svätých omší.  Z  toho 

osemnásť vo františkánskom kostole –  v bežný deň ráno o  s iedmej  

a večer o  pol siedmej,  jedna omša do týždňa pre každú cirkevnú 

školu a  v nedeľu doobeda o  s iedmej,  o  deviatej ,  o  pol jedenástej  

a večer o  pol siedmej.  Vo farskom kostole bývala svätá omša 

v nedeľu o  ôsmej hodine ráno, v  Kostolišt i  vo štvrtok o  šiestej  večer  

a v nedeľu o  deviatej  doobeda. Okrem toho bývala svätá omša 

pravidelne vždy prvý piatok v  mesiaci  vo farskom kostole aj  

v Kostolišt i .  Sväté omše bývali  t iež v  nemocnici .  V priebehu roka 

pribudla ďalšia pravidelná sv.  omša –  v nedeľu predpoludním na 

sídlisku Juh v  priestoroch ZŠ na Štúrovej ulici .  

Sídlom fary časť  budovy bývalého františkánskeho tzv. 

Čierneho kláštora,  konkrétne prízemie aj  poschodie západného 

krídla.  Zostávajúca časť objektu bola priestorom cirkevnej  školy –  

Spojenej školy sv.  Františka Assiského. .   

Správcom malackej  farnosti  a  dekanom malackého dekanátu 

bol vdp. Ján Hudec. V  pastoračnej činnosti  mu pomáhali  kapláni.  

Kaplán  vdp. Peter Pajerský pôsobil  v  Malackách do leta,  keď ho 

nahradil  vdp.  Marián Lukáč. Druhý kaplán vdp Slavomil Komenda 

pôsobil  v  malackej  farnosti  od roku 2012.  V  SpŠ sv.  Františka 
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Assiského pôsobil  počas celého kalendárneho roka ako školský 

kaplán vdp. Gabriel  Koch, CR. Bol členom  rehoľného spoločenstva 

vo Veľkých Levároch. Na odpočinku bol v  meste ďalší  kňaz Jozef 

Blažek. Vo farnosti  pôsobil  spevokol  Vox humana, ktorý viedla 

Gabriela Peťková.  

 V priebehu roka pokračovala oprava kaplnky Svätých schodov 

vo františkánskom kostole .   

 Na prelome novembra a  decembra, osem dní pred sviatkom 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie - patrónky kláštorného kostola  

prebiehala v  tomto kostole tzv.  Mariánska novéna. Počas každého 

z uvedených dní prebiehala slávnosť,  ukonče ná sv.  omšou,  

celebrovanou niektorou osobnosťou cirkevného života.   

 

Kongregácia Notre Dame  

V meste pôsobili  členky kongregácie školských sestier de 

Notre Dame. Ich rehoľný dom na Štúrovej ulici  obýval i  štyri  sestry –  

Lucia Kováčová, Karmela Anna Krpelánov á, Terézia Eva Kúdelová 

a Monika Katarína Mandráková.  Členky rehole pôsobili  v  Spojenej  

škole sv.  Františka Assiského a  v detskom domove Macejko.  
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10. Šport  

 

Udalosti  

 

Najlepší  športovci  

5. apríla boli  vyhlásení najlepší  športovci Malaciek za rok 

2012. V kategórii  mládež si  ocenenie prevzali  Eliška  Chvílová  (AC 

Malacky),  Mário Šišolák  (Amateur Boxing Club Malacky),  František 

Lörinczi  (AC Malacky),  Jaroslav Hanúsek  (Boxing Club RTJ 

Malacky),  Monika Baňovičová  (AC Malacky).  Medzi dospelými boli  

najlepší  Michal Kain (Karate klub Malacky),  Emil Jung (Klub 

vodného motorizmu VOMO Malacky),  Denis  

Tangelmayer  (Kulturist ický oddiel  Strojár Malacky),  Peter  

Jurkovič  (RC LMK Malacky),  Norbert  Studenič  (Amateur Boxing 

Club Malacky).  Spomedzi kolektívov boli  ocenené ž eny MSK 

Malacky –  stolný tenis  (družstvo v zložení Simona Lazarčíková,  

Ivana Krchňavá, Monika Haringová a Natália Kosová),  d orastenky 

MSK Malacky  -  stolný tenis  (družstvo v zložení Lucia Truksová,  

Monika Haringová ,Dominika Vizinová,  Erika Šrámková) a d ružstvo 

žiakov AC Malacky –  at let ika  (družstvo v zložení Boris  Pribil ,  

Michal Mecháček, Samuel Kolár a František Lörinczi).  

V rámci podujatia  boli  ocenení aj  bývalí  športovci  

a funkcionári ,  ktorí  mali  dlhoročné zásluhy o  rozvoj športu v  meste:  

Pavol Petrakovič (hádzaná),  Ladislav Csil laghy (stolný tenis),  

Róbert  Reisenauer (box).   

Bola t iež vyhlásená najaktívnejšia škola v  oblasti  športu 

v meste.  Prvenstvo s i  odniesla ZŠ Záhorácka,  druhé miesto ZŠ Dr. J .   

Dérera a tretie  miesto ZŠ Štúrova.  

Za mimoriadny výkon  v oblasti  školského športu si  prevzali  

ďakovný l ist   členovia víťazného družstva zo ZŠ z Malaciek, ktoré 
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vyhralo medzinárodné preteky v Odznaku všestrannosti  olympijských 

víťazov pod patronátom olympijských víťazov v desaťboji  R. 

Změlíka a R.Šebrleho v Prahe. Členmi družstva boli  Karšayová,  

Raffasederová, Straková, Blažíčková,  Kolár,  Pribil ,  Hitmar a 

Mecháček.  

V ankete Malackého hlasu o najobľúbenejšieho športovca roka 

zvíťazil i  basketbalis ta Boris Bojanovský a mladí futbalist i  zo Žolíka 

Malacky.  

 

Beh oslobodenia  

Tradičného podujat ia sa v  máji zúčastnilo 151 pretekárov. 

Víťazmi spomedzi najmladších žiakov boli  Dávid Vrabček zo ZŠ 

Záhorácka a  Eva Balaščíková zo ZŠ Štúrova. Najrýchlejšími  

tret iakmi a  štvrtákmi boli  Igor Polák zo ZŠ Jakubov a  Viktória 

Horvátová zo ZŠ Štúrova. Z  piatakov až siedmakov dobehli  prví  

Patrik Váha zo ZŠ Štúrova a  Pavlína Vrbová zo ZŠ Záhorácka. Medzi  

najstaršími žiakmi boli  najrýchlejší  Michal Mecháček zo SpŠ sv. Fr .  

Assiského a  Karolína Zváčová zo ZŠ Záhorácka. Víťazmi medzi 

dorastencami boli  Tibor Horváth z  RC Sološnica a  Monika Nemcová 

z Gymnázia Malacky.  V  kategórii  dospelých boli  prví  Gabriela 

Janíková a  Elvis  Gunár.  Putovný pohár CVČ získala opäť ZŠ 

Záhorácka.  

 

Športové hry malackej mládeže  

V júni  prebiehal i  t radičné  Športové  hry malackej  mládeže. 

Zúčastnil i  sa ich deti  zo všetkých ZŠ v  meste.  Celkovým víťazom sa 

prvý raz stali  žiaci  ZŠ Štúrova , ktorí  získali  putovný pohár primátora 

mesta .  Zvíťazil i  v  atletike žiakov 1.  a  2. ročníka, vo futbale žiakov 

3. a 4. ročníka, v  basketba le žiakov i  žiačok 5.  až 7.  ročníka  

a v hádzanej chlapcov 8.  a  9. ročníka .  V atletike dievčat boli  úspešné 
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žiačky ZŠ Dr. J .  Dérera,  vo vybíjanej dievčat žiačky ZŠ Záhorácka 

a vo volejbale družstvo dievčat  Gymnázia Malacky.  

 

Večerný beh zdravia –  Beh vďaky  SNP 

Komisia pre vzdelávanie,  mládež a šport  pri  MsZ Malacky 

v spolupráci  so ZŠ Dr. J .  Dérera,  CVČ, AD HOC, AC, DHZ, SZTP  -  

KZPDaM Malacky pripravil i  30. ročník Večerného behu zdravia –  

Behu vďaky SNP. Štart  bol t radične pri  ZŠ Dr. J .  Dérera,  pri  

pamätníku SNP. Cieľ bol v  zámockom parku na hádzanárskom 

ihrisku, kde prebiehalo t iež vyhlásenie výsledkov. Trať bola dlhá 

približne dva kilometre.  Podujatia sa zúčastnilo 151 bežcov.  

Jubilejný ročník podujatia  mal  v  programe aj  lákadlo - zoskoky 

parašutistov z Dopravného leteckého krídla M. R. Štefánika v 

Kuchyni na lúku pri  kaštiel i .   

V kategórii  Rodičia s deťmi zvíťazila Linda Pešková s otcom 

(Kostolište).  Medzi najmladšími žiakmi boli  najrýchlejší  Stanislav 

Pavešic  (ZŠ Záhorská Ves)  a  Margaréta Zdražilová (ZŠ Dr.  J .  

Dérera Malacky).  Najrýchlejší  t ret iaci  a  štvrtáci  boli  Tobias Macek 

(ZŠ Záhorácka Malacky) a Michaela Salayová (ZŠ Záhorácka).  Z 

piatakov a šiestakov dobehli  na prvom mieste Miroslav Koričár (ZŠ 

Záhorácka) a Viktória Šrámková (ZŠ Štúrova Malacky) .  M edzi 

najstaršími žiakmi dominovali  Tomáš Furkáč (ZŠ Sološnica) a  

Ľubica Kolandrová (ZŠ Štúrova).  Najrýchlejšími dorastencami boli  

Richard Jurovatý (SOŠ Bratislava, Farského ul . )  a Michaela 

Gašparová (SOŠ chemická,  Bratislava).  V kategórii  dospelých 

prvenstvo získali  Ján Beňa (Záhorácky Fénix Senica) a  Martina 

Balúchová (Sološnica).  Najmladší  pretekár bol Krist ián Havlík 

(narodený v roku 2011) a najstarší  Pavel Makyta (narodený v roku 

1951).  
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Malacká desiatka a  Malacký kilometer  

Jubilejného 30. ročníka jesenných pretekov sa zúčastnil  

doteraz najvyšší  počet bežcov –  235. Medzi mužmi bol najrýchlejší  

René Valent z  Brat islavy, v  kategórii  nad 40 rokov Jan Miškeřík 

z českého Lipova, nad 50 rokov Peter  Portašík zo Senice,  nad 60 

rokov Vladimír Varmuža z  Hodonína,  nad 65 rokov Josef Šohaj  

z Uherského Brodu, nad 70 rokov Viliam Novák z  Bratislavy.  Medzi  

ženami bola prvá v  cieli  Soňa Vnenčáková z  Trnavy.  V kategórii  nad 

35 rokov zvíťazila  Zuzana Slafkovská z  Bratislavy,  nad 45 rokov 

Marta Durnová z  Veselí  nad Moravou.  Najrýchlejšími Malačanmi 

boli  Pavol Jánoš,  Gabriela Janíková, Richard Jurovatý a  Eva 

Prokopová.  

Trasa viedla od ZŠ Záhorácka cez Koziu a  Cestu mládeže na 

Vinohrádok a  späť.  Juniori  a  dorastenci  absolvovali  trojkilometrovú 

trať.     

 

Športové kluby a oddiely 

 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky  

 

Predsedom TJ Strojár Malacky bol Ing.  Pavol Oreský.  Členmi 

výboru boli  Ing.  Dušan Rusňák, Zdeno Rehák, Mgr. Peter  Ondruš,  

Bc. Michal Gelinger,  Ing. Ján Kunštek a  Tomáš Baláž.   

 

Basketbal  

 Predsedom basketbalového oddielu bol  Mgr.  Branislav Orth.  

Klub sa sústredil  najmä na výchovu mládeže. V  súťažiach boli  

zapojené štyri  družstvá –  mladší minižiaci ,  mladší  žiaci ,  mladšie 

žiačky a  muži.   
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7. mája prebiehal  v  ŠH Malina exhibičný zápas Strojár  

Malacky ‘92 proti  Interu Bratislava ’92. V drese malackého klubu po 

rokoch nastúpil  aj  odchovane Boris Bojanovský,  pôsobiaci  

v americkom klube Florida State Seminoles.  V lete usporiadal oddiel  

turnaj Streetfest  Malacky 2013,  ktorého sa zúčastnilo 32 družstiev.  

 

Cyklist ika  

 V tomto roku pôsobil  v  rámci  TJ Strojár samostatný oddiel  

cyklist iky, ktorý sa vyčlenil  koncom roka 2012 z  turist ického 

oddielu.  Predsedom oddielu sa stal  Igor Lím. V  marci  mal oddiel  25 

členov. Oddiel  v  priebehu roka usporadúval výjazdy na Slovensku 

i  do zahranič ia.  

 

Džudo  

 Predsedom JUDO –  clubu bol Ing. Ján Kunštek.  

28. septembra prebiehal v  ŠH Malina Memoriál  Jakuba Habudu 

v žiackych kategóriách. Súťaže sa zúčastnilo 143 športovcov zo 

Slovenska a  Českej  republiky. V  kategórii  supermini zvíťazila 

Barbora Rovná.  V kategórii  mini obsadil  Maroš Janovič druhé miesto 

a Martin Bartošek tretie  miesto.  Lukáš Kura v  kategórii  starších 

žiakov skončil  na treťom mieste.   

5. októbra získala malacká džudistka Petronela Kunšteková na 

majstrovstvách Slovenska v  kategórii  žien s triebornú medailu.  

 

Hádzaná  

Predsedom oddielu bol Dušan Frýbert .  Klub mal 46 hráčov do 

18 rokov a 27 hráčov v  družstve dospelých. V  súťažiach bolo päť  

družstiev: mladší  ž iaci ,  mladšie žiačky,  starší  žiaci ,  dorastenci  

(druhá l iga) a  muži (prvá l iga) .  V  žiackej kategórii  sa dievčatá stali  

vicemajsterkami Slovenska.  
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V 6. ročníku žiackeho turnaja Pozagas Cup 2013 ,  ktorého sa 

zúčastnilo sedem družstiev, zvíťazil  maďarský t ím Kodály 

Tatabánya. Druhé miesto obsadil  t ím HBC Strakonice,  tret ie SK 

Velká Bystřice.  Domáci hádzanári  skonči l i  na piatom mieste.  

22. júna prebiehal na hádzanárskom ihrisku 15. ročník turnaja 

generácií  v  hádzanej.  Zapojilo  sa osem družstiev bývalých 

a súčasných hráčov.  

Malacký odchovanec Peter  Dávid bol do augusta 

reprezentačným trénerom mužov.  

 

Karate  

Predsedom oddielu karate bol Michal Pullmann. Klub mal 40 

členov v  mládežníckych kategóriách a  20 medzi dospelými. Členovia 

oddielu Štefan Polák a  Vladimíra Dzúrová sa v  lete zúčastnil i  skúšok 

technickej vyspelosti  v  Japonsku. Š.  Polák obháji l  3. dan JKF 

Gojukai  a V. Dzúrová 2.  dan JKF Gojukai.   

Na jeseň sa malackí karatist i  zúčastnil i  medzinárodných 

pretekov Goju Cup v  maďarskom Sobathely.  V  kata (zostavy technik)  

obsadil i  K. Vrablecová a  V. Dzúrová tretie miesto.  F.  Jurkáček 

zvíťazil  v  kumite v kategórii  starších žiakov. O. Vanek obsadil  

v kategórii  mladšieho dorastu druhé miesto.  V  rovnakej  kategórii  

skončil  B. Pohánka t retí .  Bronz získala aj  J .  Ležáková.  

V dňoch 27. –  29.  októbra 2013 organizoval malacký klub 

karatistov prvý seminár na medzi národnej úrovni.  

V rámci oddielu karate pôsobil  aj  Fight Division Malacky.   

V apríl i  sa jeho členovia zúčastnil i  súbojov v  poľskej extralige.  

Michal Kain v  kategórii  do 87 kilogramov vybojoval štvrté miesto.  

5.  októbra prebiehali  v  Trnave medzinárodné majs trovstvá Slovenska 

v MMA a K-1. Majstrami Slovenska sa stali  vo svojich Malačania 

Simon Michálek a  Tomáš Dobrocký.  Strieborné medaily získali  
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Jakub Reif ,  Ondrej  Vajgel a  Adam Pernecký.  Tretie miesto obsadil i  

Michal  Kain a  Marek Moza. Reprezentantmi Slovens ka sa stali  

Tomáš Dobrocký a  Michal Kain,  zúčastnil i  sa Amatérskych 

majstrovstiev sveta MMA.  

 

Kulturist ika  

Oddiel  kulturist iky viedol Maximilián Mucha.  

20. apríla sa konali  majstrovstvá SR v  t laku na lavičke.  

Zúčastnil  sa ich aj  Malačan Denis Tangelmayer,  v kategórii  do 93 

kilogramov. V tej to  kategórii  výkonom 260 kg vytvoril  nový 

slovenský rekord a  s tal  sa majstrom Slovenska.  

Na majstrovstvách SR dorastencov a  juniorov v si lovom trojboji ,  

ktorý sa konal 4.  mája v  Častej ,  sa Malačan Dávid Krajčír stal  

v kategórii  do 120 kilogramov majstrom Slovenska, pričom výkonom 

545 kilogramov vytvoril  nový slovenský rekord vo svojej  kategórii .   

 V roku 2013 Denis Tangelmayer na majstrovstvách SR v t laku 

zvíťazil  v  kategórii  93 kg. V kategórii  masters Vladimír Vaniš  

zvíťazil  a vytvoril  národný rekord.  Zdenko Krajčír obsadil  v 

absolútnom poradí  masters 3.  miesto,  ale vo svojej  kategórii  zvíťazil  

v novom slovenskom rekorde 175 kg.  

Na Majstrovstvách SR v si lovom trojboji  pre rok 2013, ktoré 

sa konali  v Senici ,  Miloslav Kupč ík v kategórii  do 59 kg výkonom 

410 kg zvíťazil  a  stal  sa majst rom SR, Daniel  Kadl íček v 

hmotnostnej  kategórii  do 66 kg výkonom 465 kg obsadil  4 .  miesto,  

Lukáš Krajčí r v  hmotnostnej kategórii  do 105 kg obsadil  3.  miesto a 

výkonom 710 kg (260 -180-270) sa dostal  medzi slovenskú eli tu  

pretekárov a Štefan Hrebík v kategórii  120 kg obsadil  5.  miesto 

medzi mužmi, pričom výkonom 250 kg vytvoril  nový s lovenský 

rekord v drepe masters muži do 50 rokov. V juniorskej kategórii  
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obsadil  1.  miesto Dávid Krajčí r.  Na majstr ovstvách SR v si lovom 

trojboji  Dávid Krajčír v  kategórii  nad 120 kg zvíťazil .  

Všetci  pretekári ,  ktorí  reprezentujú SR a v prípade Malaciek to  

od roku 2008 bol Denis Tangelmayer,  podliehajú prísnej  

antidopingovej kontrole a za 5 rokov jeho účastí  na majst ro vstvách 

Európy alebo sveta bol vždy negatívny až do doby, keď na t rh prišiel  

nový legálny dietet ický prípravok, ktorý v nevedomosti  použil  aj  

Denis  a taktiež dvaja hokejist i .  V júni  2013 pred Majstrovstvami 

Európy mal  na mimosúťažnej kotrole pozit ívny dopi ngový test .  

Výkonný výbor Slovenskej asociácie kulturist iky,  fi tness a si lového 

trojboja (SAKFST) mu udeli l  trest  zákazu činnosti  na obdobie dvoch 

rokov.  

 

Tenis  

Na čele klubu bol Rastislav Janko. Klub sa venoval najmä 

práci  s  deťmi a  mládežou. Tréningov sa  zúčastňovalo 35 detí .  Klub 

mal 20 dospelých členov.  Klub mal  v súťažiach dve družstvá - muži 

A a seniori  nad 45 rokov. Družstvo dievčat a  družstvo chlapcov 

reprezentovali  tenisový oddiel  v regionálnom kole v  Detskom Fed 

cupe a v Detskom Davis cupe 2013. O be družstvá skončil i  na 4.  

mieste.  Na turnajoch mladších žiačok sa darilo Sofii  Vrabčekovej.  

Zúčastnila sa 21 turnajov a v rebríčku dosiahla 26. miesto.  

Klub zorganizoval 6.  ročník Memoriálu Ladislava 

Petrivalského, v  ktorom zvíťazil  Boris Bogdalík.  V 14.  ročníku  

turnaja neregist rovaných amatérskych tenistov vo dvojhre zvíťazil 

Igor Matúšek, ktorý vo finále porazil  Vladimíra Režného.  

  

Turist ika  

 Na čele oddielu bol Róbert  Sloboda. Oddiel  organizoval  pešie,  

cyklist ické a  bežkárske akcie na Slovensku a  v zahraničí .  Mal  
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štyroch členov do 18 rokov a  41 nad 18 rokov. Medzi 

najvýznamnejšie podujatia  patri l  výstup štyroch členov na 

Gerlachovský št í t  a  troch členov na Klosterwappen v  pohorí  

Schneeberg v  Rakúsku.  

 

Volejbal  

Volejbalový oddiel  viedol Ing. Pavel Novota .  Oddiel  mal 31 

členov v  kategórii  do 18 rokov a  40 členov medzi dospelými.  

Družstvo žien obsadilo v  druhej l ige druhé miesto.  Z  jednotlivcov 

dosiahli  najväčšie úspechy Andrea Sandanus a  Lesia Slezáková,  

ktoré na majstrovstvách Slovenska v  beachvolejbale v  kategórii  U18 

získali  zlato a  v kategórii  U20 obsadil i  5 .  miesto.  Lesia Slezáková sa 

zúčastnila aj  majstrovstiev Európy v  beachvolejbale,  v  kategórii  U18 

obsadila 13. miesto.   

2. februára boli  v  rámci slávnostného večera vyhlásené 

výsledky ankety Volejbal ista roka 2012. V kategórii  do 16 rokov 

boli  najlepší  Andrea Sandanusová a  Dominik Šišolák, do 18 rokov 

Zuzana Nízka a  Ján Vašek. Najlepšími beachvolejbalistami boli  

Lesia Slezáková a  Kristián Rozbora.  Medzi mužmi zvíťazil i  Pavol  

Petrovič a  Hana Ježková. Ocenená bola aj  malacká odchovankyňa 

a juniorská reprezentantka Slovenska Miroslava Reháková, pôsobiaca 

v ŠSK Bílikova, Doprastav Bratislava) .  Kolektívom roka sa stalo 

družstvo kadetov. Najpopulárnejším volejbalistom sa stal  Patrik 

Lapin. Do siene slávy odd ielu boli  uvedení Milan Ondrovič,  Jaroslav 

Krejčír  a  Ľubomír Podstupka.  

25. a 26. júna na zvolenskej priehrade prebiehal finálový 

turnaj  majst rovstiev Slovenska v  beachvolejbale do 18 rokov.  

V kategórii  dievčat zvíťazil i  Andrea Sandanusová a  Lesia Slezáková 

z Malaciek. Medzi chlapcami do 20 rokov dvojica Marián Lukáč 



 82 

a Ján Vašek získala bronzové medaily,  dvojica Krist ián Rozbora  

a Peter Ondrovič prehrala vo finále.   

Na konci júna prebiehal na letnom kúpalisku v  Malackách 

beachvolejbalový maratón, do ktoréh o sa zapoji lo 31 dvojíc.  Víťazmi 

kategórie MIX sa stali  Palková a  Németh. V  ženskej  kategórii  

dominovali  Šipošová a  Čižmárová, v  mužskej kategórii  Haringa 

a Janák.   

7.  septembra prebiehal v  ŠH Malina turnaj  o  Pohár SNP.  

Víťazom sa stal  Volleyball  Internat Frankfurt  z  Nemecka. Na druhom 

mieste skončil  Spartak Komárno, na treťom COP Trenčín.  Domáci  

volejbalist i  obsadil i  štvrté miesto.   

Družstvo junioriek postúpilo do najvyššej  súťaže. Káder tvoril i  

Jurkáčková,  Jursová, Körmendyová, Pol láková, Rubliková,  Rybec ká,  

Sojáková, Stupňanová, Šajdíková, Šamulková,  Šimková,  Škutová,  

Šnegoňová, Žáčková. Trénerom bol  M. Haringa.  

Družstvo mužov tvoril i  Novota,  Rehák, Haringa, Petrovič,  

Baran, Husár,  Lukáč, Rozbora,  Opatovský,  Havlík.  

Odchovanec malackého volejbalu Peter M ichalovič hrával  

v českej extralige za t ím Ostravy.  

 

ZRTV 

 Na čele oddielu rekreačnej telovýchovy bola Mária Hacajová.  

V priebehu leta oddiel  organizoval cvičenie jogy v  zámockom parku.  

Cieľom oddielu nebolo dosahovanie výsledkov, ale individuálny 

rozvoj v rôznych vekových kategóriách, vrátane dôchodcov.  

 

Okrem týchto oddielov v   TJ Strojár pôsobil  aj  oddiel  

bedmintonu.  

  

Ostatné športy  
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Americký futbal  

 Malacký klub v  tomto roku nebol prihlásený v  súťaži.  Hráči  

Jozef Tomek, Vladimír Čechánek a Peter Pápay  hrávali  v  roku 2013 

v t íme Smolenice Eagles,  s  ktorým v Slovenskej futbalovej l ige  

(SFL7) získali  t i tul  majstra Slovenska. Ďalší  hráč z Malaciek Martin  

Krasňanský hrával v klube Bratislava Monarchs,  s  ktorým v  roku 

2013 získal t i tul  t i tulu CEI (Central  Eu ropean Interleague) 

Champions 2013.  

 

Atletika  

V priestoroch ZŠ Záhorácka pôsobil  pod vedením trénerov 

Mgr. Vladimíra Handla,  PaedDr. Petra Fil ipa a Mgr.  Jakuba 

Valachoviča klub AC Malacky. Predsedom klubu bol Vladimír  

Handl .  Atléti  sa zúčastnil i  mnohých p retekov na Slovensku aj  

v zahraničí .   

26. januára boli  vyhlásené výsledky 4.  ročníka Moravsko -

slovenského bežeckého pohára.  Gabriela Janíková v  kategórii  žien 

nad 45 rokov skonči la na druhom mieste.   

Žiacke majst rovstvá Slovenska sa konali  16. februára v  hale 

Elán v  Bratislave. Zlatú medailu získali  Michal Mecháček v  behu na 

60 metrov,  Boris  Pribil  v  behu na 150 metrov a  štafeta chlapcov 

4x200 metrov. Striebro získal Michal  Mecháček v  behu na 150 

metrov,   S.  Kollár  v  behu na 300 metrov a  Kristína Martinusová 

v behu na 150 metrov. Tretie miesto obsadil  Boris Pribil  v  behu na 

60 metrov.  

O týždeň neskôr sa konali  seniorské halové majstrovstvá 

Slovenska. Aj na nich sa darilo malackým atlétom. Odchovanec 

malackej at let iky Martin Koch získal zlaté medaily v  t rojskoku 

a v skoku do diaľky.  Eliška Chvílová skončila tretia v  skoku do 

diaľky. Ďalší  malacký odchovanec Ján Beňa v  drese Slávie UK 
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Bratislava skončil  t ret í  v  behu na 1500 metrov a  druhý v  behu na 800 

metrov. Okrem toho bol členom víťaznej štafety na 4x400 me t rov. Za  

Sláviu UK pretekala aj  ďalšia bývalá atlétka AC Malacky Alexandra 

Štuková.  V  behu na 400 metrov získala striebro,  ako členka štafety 

získala zlato.  Monika Baňovičová skončila druhá v  behu na 60 

metrov cez prekážky.  

Na majst rovstvách Slovenska, kt oré prebiehali  koncom júna, 

získal Jakub Valachovič zlatú medailu v  behu na 3000 metrov 

prekážok. Monika Baňovičová získala v  t rojskoku st riebornú 

medailu.  Úspešní boli  aj  bývalí  malackí at lét i :  Martin Koch (UK 

Bratislava) zvíťazil  v  t rojskoku a získal bronzovú medailu v  skoku 

do diaľky.  Alexandra Štuková (UK Bratislava)  získala str iebornú 

medailu v behu na 400 metrov.  

V júli  sa konali  majstrovstvá Európy juniorov. Zúčastnil i  sa 

ich dve malacké odchovankyne. Monika Baňovičová v  drese AC 

Malacky a Claudia H ladíková v  drese Dukly Banská Bystrica.  

Monika Baňovičová skončila v  trojskoku na 17. mieste výkonom 

12,57 metrov. Rovnaké umiestnenie dosiahla Claudia Hladíková 

v skoku do diaľky,  kde  dosiahla výkon 598 centimetrov.  

  

Box  

 

Boxing club RTJ Malacky  

 

Klub sídli l  na ulici  1.  Mája.  Predsedom bol Jozef Blažo. Klub 

sa zapoji l  do l igy UBCS a  do 1.  a  2. l igy SLB. Trénermi boli  Ali  

Reisenauer ml.  a  Róbert  Reisenauer.  

13.-14.4.2013 sa v Giraltovciach konali  majst rovstvá 

Slovenska v boxe mladších, starších žiakov a  mladších dorastencov.  

BC RTJ Malacky reprezentovali  štyria boxeri .  V kategórii  mladších  
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žiakov v hmotnosti  do 48 kg získal Marián Ružička str iebornú 

medailu.  Medzi mladšími dorastencami v hmotnosti  do 46 kg boxoval 

Dušan Žalec získal rovnako striebornú me dailu a v hmotnosti  do 60 

kg sa Jaroslav Hanúsek stal  majst rom Slovenska –  tret íkrát  za sebou. 

V hmotnosti  nad 80 kg sa stal  majstrom Slovenska Dávid Michálek.  

J .  Hanúsek a  D. Michálek sa stali  reprezentantmi Slovenska.  

 Na konci apríla sa dvaja boxeri  zúčastnil i  medzinárodného 

juniorského turnaja Olympijské nádeje.  Obaja zvíťazil i  vo svojich 

kategóriách –  Jaroslav Hanúsek v  kategórii  do 60 kg,  Dávid 

Michálek v  kategóri i  do 80 kg.  Koncom mája sa konali  majstrovstvá 

SR starších dorastencov. J .  Hanúsek v  hmotnosti  do 60 kg získal  

bronzovú medailu.   Marián Baláž v  hmotnosti  do 64 kg získal 

striebornú medailu.  8.  júna prebiehal v  letnom ringu Aliho 

Reisenauera medzinárodný zápas v  boxe Záhorácky pohár medzi 

výberom UBCS a  výberom Čiech a Moravy. Výber UBCS zvíťa zil 

20:8.  

V prvej polovici  septembra sa malackí boxeri  zúčastnil i 

majstrovstiev sveta.  Jaroslav Hanúsek v  kategórii  do 60 kg obsadil  9.  

miesto.  Dávid Michálek v  kategórii  nad 80 kg skončil  piaty.  Malackí  

boxeri  sa koncom októbra zúčastnil i  v  Ústí  nad Labem  turnaja 

olympijských nádej í  v  boxe juniorov.  Dávid Michálek zvíťazil  

v kategórii  nad 80 kg. 23.  novembra prebiehal  v  ŠH Malina 

galavečer boxu a  bojových umení s  názvom Memoriál  Aliho 

Reisenauera.  V rámci podujatia  sa predstavil  výber UBCS proti  

výberu ČR a Maďarska.  

 

Amateur Boxing Club Malacky  

  

Klub Amateur boxing club Malacky mal sídlo na Ceste 

mládeže 26, viedol  ho Ján Brandejs.  Klub sa zapoji l  do 1.  SLB. 
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Medzi mužmi sa presadil i  Mário Šišolák a Lukáš Kormančík, ktorí  na 

majstrovstvách Slovenska získa li  bronzové medaily.  V roku 2013 

mal klub 23 členov.  

13.7.2013 sa konalo valné zhromaždenie SABA, kde bol  

väčšinovým rozdielom zvolený nový prezident SABA Doc. JUDr. 

Marek Števček PhD.,  spoluzakladateľ oddielu Amateur boxing club 

Malacky.  

 

Cyklist ika  

Amateur Cyclo Club sídli l  na Mierovom námestí  14,  

predsedom bol Tomáš Polakovič.  Počet členov bol 14. Klub 

organizoval cyklovýjazdy do okolia Malaciek určené pre členov 

klubu aj  pre verejnosť.  Členovia klubu sa zúčastňovali  cyklist ických 

podujatí  na Slovensku aj  v zahraničí .  

Slovenský cykloklub Záhorák viedol Marcel Bulla.  Sídlo bolo 

na Clementisovej ul ici  4.  Klub organizoval cez víkendy počas letnej  

sezóny cykloturist ické výlety na Záhorí ,  ale aj  v  susedných 

krajinách. V  tomto roku bolo spoločných výletov 24.  

Cykloturist ike sa venovalo aj  združenie Zenit  SK. Štatutárnym 

zástupcom bol Roman Vacula.  Okrem uvedených klubov bola 

cykloturist ika súčasťou aktivít  turis t ického oddielu Strojára 

a združenia Albatros  plus.  

 Uvedené občianske združenia zorganizovali  8.  jún a 4.  ročník 

memoriálu Petra Patscha.  Účastníci  absolvovali  cyklotrasu vedúcu 

z Malaciek cez Gajary,  Studienku, Sološnicu, Budmerice,  Senec,  

Bratislavu. Cieľ bol opäť v  Malackách.  

 

Florbal  

 Sídlo klubu 1.  SC Malacky  bolo na Ceste mládeže 40. Klub 

viedol O to Divinský, ktorý bol zároveň aj  trénerom. V  roku 2013 mal  
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klub 49 hráčov v  mládežníckych kategóriách, z  toho registrovaných 

35. Dospelých členov bolo 34,  z  toho 28 regist rovaných.  

Starší  žiaci  hrali  v  bratislavskej l ige,  kde skončil i  na treťom mieste.  

V rovnakej súťaži hrali  aj  mladší  žiaci  a  muži.  Ženy hrali  v  1 .  l ige.   

 

Futbal  

 

Z hľadiska futbalu bol tento rok jeden z  najhektickejš ích 

v históri i  Malaciek.  Tradičný futbalový klub ŠK Malacky FO po 

problémoch opusti l i  viacerí  hráči ,  ktorí  si  založil i  vla stný klub FC 

Malacky. Okrem toho v  meste pôsobili  dva kluby ŠK Žolík a  ČSFA, 

ktoré sa venovali  výchove mládeže.  

 

ŠK Žolík  

 

Klub mal sídlo na ulici  J .  Kubinu 15, viedol ho František 

Lörinczi.  V  roku 2013 mal  viac ako 140 členov.  16. februára sa klub  

zúčastnil  finálového turnaja o  Pohár župana BSK. V  semifinále 

zvíťazil i  hráči  nad Devínskou Novou Vsou 12:2 a  vo finále porazil i  

FC Ružinov 9:5.  Stali  sa tak víťazmi turnaja.  Zostava ŠK Žolík na 

turnaji :  A. Havlík,  J .  Hitmar,  L. Ďuriš,  T. Mifkovič,  M. Kovár,  S.  

Foltýn, M. Lorinczi,  R. Muškát,  D. Čeřovský, R. Sova. Trénermi boli  

R. Ďuriš a  J .  Mifkovič.   

Žiaci  hrali  v  druhej l ige Bratislavského futbalového zväzu. 

Mladší  žiaci  skončil i  na treťom mieste,  starší  žiaci  sa stali  víťazmi 

súťaže. V  lete zvíťazil i  žiaci  na medzinárodnom turnaji  v  Senci  

v kategórii  do 15 rokov.  

1. mája bolo na mieste bývalého škvarového ihriska 

v zámockom parku otvorené nové futbalové ihrisko s  t rávnatou 
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plochou. Rekonštrukciu plochy vykonal ŠK Žolík a  ihrisko sa stalo 

dejisko jeho domácich zápasov.   

Pred koncom roka dvakrát  vnikli  na ihrisko klubu vandali .  

Prvý raz na prelome októbra a  novembra ukradli  dresy, kopačky, 

lopty a  iné predmety v  hodnote 3000 eur.  Druhý raz začiatkom 

septembra, keď neznámy páchateľ polial  plochu ihriska neznámou 

látkou, po ktorej  zostala t ráva spálená.  

 

ČSFA  

 

Československá futbalová akadémia (ČSFA) mala sídlo na 

Štúrovej  ulici  131. Na čele bol  Ján Kubovič.  Klub sa venoval práci  

s mládežou od najmladších futbalistov až po kategóriu starších 

žiakov.  

19. februára usporiadala ČSFA turnaj Baumit Cup 2013 –  U9,  

ktorý prebiehal v  Stupave. Turnaja sa zúčastnilo dvanásť družstiev 

zo Slovenska, Českej republiky a  Maďarska. Víťazom sa stal  t ím 

ČSFA Malacky B. Druhé miesto patri lo družstvu AC Sparta Praha 

A a t retie miesto obsadil  ŠK Slovan Bratislava.  Zostava ČSFA: 

Samuel Kubinec, Jozef Halcin,  Juraj  Bača, Alex Klimčík, Robert  

Pavlíček, Teo Palka, Samuel Záhumenský, Daniel  Danihel,  Sinischa 

Kubovič,  Martin Žáček, Mojmír Rozbora,  Adrian Puškáč, David 

Vrabček, Arzim Rizvani.  T rénermi boli  Ivan Haba a  Marek Danihel.   

22. júna prebiehal v  zámockom parku turnaj prípraviek Baumit 

Cup 2013. Zúčastni lo sa ho 24 družstiev. Víťazom sa stal  pražská 

Slavia pred dvoma mužstvami Sparty Praha. Tím ČSFA Malacky B 

skončil  na štvrtom mieste.  

21. septembra prebiehal v  Malackách ďalší  turnaj - ČSFA Cup.  

V kategórii  do 10 rokov zvíťazila Sparta Praha pred Grazom. 

V kategórii  do 7 rokov zvíťazil  Spartak Trnava pred FC Hegykó. 
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Koncom októbra zvíťazil i  futbalist i  ČSFA na medzinárodnom turnaji  

v Opave.  

 

ŠK Malacky FO  

 

V sezóne 2012/2013 skončil i  seniori  ŠK Malacky v  IV. l ige na 

predposlednom trinástom mieste.  Z  24 zápasov zvíťazil i  trikrát  a  raz 

remizovali .  Na poslednom mieste skončil  klub zo Záhorskej Vsi,  

ktorý v  priebehu sezóny zo súťaže odstúpil .  V ďaka tomu malacký 

klub nezostúpil  do nižšej  súťaže. V  lete vedenie klubu neprihlásilo 

družstvo mužov do súťaže. Hráči klub opusti l i  a  vzápätí  v  júli  

založil i  nový klub FC Malacky. Vedenie ŠK Malacky ponúklo klub 

na predaj.  Novým predsedom klubu sa stal  Lad islav Zábojník.  Keďže 

družstvo mužov neexistovalo,  vytvorilo sa nové družstvo zostavené 

z hráčov z  okolitých dedín.  Po niekoľkých prehratých zápasoch so 

skóre 3:120 družstvo zo súťaže odstúpilo.   

 

FC Malacky 

  

Futbalový k lub FC Malacky vznikol v  lete 2013,  pozostával  

z bývalých hráčov ŠK Malacky.  Predsedom klubu sa stal  Oto 

Kožuch. Na jeseň začal klub hrať v  5.  l ige,  kde sa mu darilo  

a smeroval k  postupu do vyššej  súťaže. Hráčmi klubu boli  P .  Ambra,  

O. Blažek, M. Blecha, T.  Čikoš,  M. Danihel,  D. Greif,  M. H offmann,  

P. Iffka,  M. Klas ,  S.  Kopča, M. Košický,  Š.  Kovarik,  T. Kovarik,  O.  

Kožuch, P.  Mikula,  M. Oravec, K. Orth,  A. Pavlíček, M. 

Podmajerský, M. Režný, J .  Sedláček, M. Šťastný, L. Švec, Z.  Taraba,  

B. Tomša a V. Žáček.  
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Futsal  

13. januára prebiehali  záverečné boje Malackej l igy vo futsale.  

Víťazom sa stal  1.SCF Canaria Team Malacky, ktorý vo finále 

zvíťazil  nad ŠK Rohožný Štvrtok. Tretie miesto obsadil i  Prúty,  

štvrté miesto ŠK Láb.   

 

Hokej  

ZŠ Záhorácka zorganizovala 30.  januára na ľadovej ploche 

v zámockom parku turnaj O pohár primátora mesta.  Zúčastnilo sa 

jedenásť družstiev, zastúpené boli  všetky malacké školy.  Víťazom sa 

stala ZŠ Tbiliská Bratislava. Na druhom mieste skončila ZŠ 

Záhorácka, víťaz predchádzajúcich ročníkov turnaja.  Tretí  skončil i  

hokejis t i  Gymnázia Malacky. Na turnaji  boli  prí tomné aj  slovenské 

hokejové legendy Zdeno Cíger a  Jozef Golonka.    

6. februára prebiehal v  zámockom parku ďalší  turnaj –  1.  

Ročník Mini  ľadového hokeja o  pohár CVČ. Medzi žiačkami bola 

najúspešnejšia ZŠ Záhorácka A, pred Gymnáziom Malacky ZŠ 

Záhorácka B. V  kategórii  študentov zvíťazila Spojená škola sv.  Fr.  

Assiského pred družstvom Záhorácky Fénix Senica.  Tretie miesto 

obsadilo Reedukačné centrum Sološnica.  

 

Lukostreľba  

V rámci krúžku CVČ sa rozvíjala lukostreľba. Krú žok, ktorý 

navštevovalo 18 detí ,  viedol  Ján Rozbora.  V  meste t iež od mája 

fungoval lukostrelecký klub Sagit tarius.  Predsedom klubu bol V. 

Petráš .  Klub evidoval pätnásť členov.  Klub sa okrem športovej  

lukostreľby zaoberal  aj  históriou lukostreľby a  historickým šermom.  
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Mažoretky  

Mažoretky Ella viedla Daniela Bukovská. V  roku 2013 mal  

súbor 23 členiek do 18 rokov a  2 staršie.  Mažoretky sa zúčastnil i  

finále Pohybu bez bariér v  Bratislave a súťaže Zlatá palička 

v Galante,  kde vybojovali  dve prvé, tri  druhé a t ri  t ret ie miesta.   

 

Motocykle  

Občianske združenie Racing Club Záhorák zorganizovalo 1.  

ročník memoriálu Arnolda Gašpara –  cestných pretekov motocyklov  

(veteránov).  Preteky prebiehali  22. septembra na mestskom okruhu.  

Štart  a  cieľ bol na Radlinského ulici  p red budovou mestského úradu.  

Trasa pokračovala cez Hviezdoslavovu ulicu,  Bernolákovu ulicu,  

Mierové námestie,  ulicu gen.  M. R. Štefánika a ulicu Ľuda Zúbka. 

Jazdilo sa v  siedmich kategóriách A1,  A2, B,  Sidecar,  C, D, O 

Paráda. V  kategórii  A1 zvíťazil  Marián Kročka, v  kategórii  A2 

Štefan Vacula,  v  kategórii  B Malačan Vladimír Blusk st . ,  v  kategórii  

Sidecar Kateřina Rozenková a  Pavel  Tomáš, v  kategóri i  C J iří  

Nechanický, v  kategórii  D Pavel Tomáš a  v kategórii  0 paráda 

Miroslav Medek.  Na stupienok víťazov sa postavil i  aj  ďalší  

Malačania.  Fil ip Haranta v triede A1 obsadil  2.  miesto a Andrej  

Dobrocký v A2 obsadil  3.  miesto.   

 

Motorové l ietanie  

 V našom meste pôsobil  Záhorácky letecký klub Malacky,  

predsedom bol Peter Lenhartovič .  Klub mal 15 členov. V  júni sa 

členovia klubu zúčastnil i  na Myjave Memoriálu ujca Považanca, v  

septembri medzinárodnej balónovej  megafiesty v  Piešťanoch a  t iež  

súťaže v  presnosti  pristátia  v  Žiline. .   
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Plávanie  

 V meste pôsobil  Plavecký klub Willy.  Vznikol t iež nový 

Plavecký klub Vorvane . Mal 30 členov, z  toho 21 plnoletých. Na 

čele boli  Katarína Norisová a  Andrea Chabrečková. Klub využíval  

plaváreň v  ŠH Malina.  Členovia klubu trénovali  dvakrát  týždenne,  

zameriavali  sa aj  na výučbu plávania dospelých. Zúčastňovali  sa 

súťaží v  plávaní a  t r iat lone.  

 

Potápanie  

Potápačský klub THETIS viedol Štefan Buček. Sídlo klubu 

bolo na Pezinskej ulici  7.  Činnosť klubu bola zameraná najmä na 

ochranu vodnej fauny a  flóry,  dokumentarist iku a  budovanie 

pozit ívneho vzťahu k  prírode u  obyvateľov Záhoria,  najmä mládeže.  

 

Stolný tenis  

 Stolnotenisový klub MŠK Malacky pôsobil  v  hale na 

Sasinkovej ulici ,  nebol súčasťou TJ Strojár.  Hlavným zameraním 

klubu bola starostl ivosť a  výchova talentovaných mladých stolných 

tenistov a reprezentácia mesta Malacky. Družstvo žien  hralo 

v slovenskej extralige.  Predsedom klubu bol Vladimír Mihočko ml.   

Klub mal 27 hráčov v  mládežníckych kategóriách a  17 

dospelých hráčov. Samuel Novota a  Lucia Truksová sa zúčastnil i  

majstrovstiev sveta aj  majstrovstiev Európy v  kategórii  dospelých.  

D ievčenské dorastenecké družstvo získalo v  extralige bronzové 

medaily.  Ženské družstvo získalo v  extralige st rieborné medaily.  

Medzi jednotlivcami dosiahla najväčšie úspechy Lucia Truksová,  

ktorá sa stala dorasteneckou majsterkou Slovenska v  štvorhre 

i  v zm iešanej štvorhre.  Vo dvojhre získala striebornú medailu.  Medzi  

najmladšími žiakmi získal Félix  Ivančo bronzovú medailu vo 

štvorhre.  
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V marci usporiadal klub medzinárodné majstrovstvá Slovenska 

žiakov Slovak Open Malacky, ktorého sa zúčastnilo 250 hráčov zo 16 

krajín.   

 

Šach  

V dňoch 1.  a  20.  Januára sa členovia šachového klubu 

Láb/CVČ Malacky zúčastnil i  majstrovstiev bratislavského kraja.  

Družstvo v  zložení Norbert  Fil ípek,  Michal  Valigurský a  Adriana 

Vozárová získalo st rieborné medaily a  postúpilo do medzikrajského 

kola dorasteneckej l igy.   

CVČ Malacky v  spolupráci  s  MŠ Veľké Leváre usporiadalo pre 

deti  Veľkonočný šachový turnaj,  ktorého sa zúčastnilo 57 šachistov 

z celého západného Slovenska. Z  Malačanov bol najúspešnejší  

Michal Valigurský,  ktorý skončil  na druhom mieste.   

Koncom apríla  sa malackí šachist i  zúčastnil i  turnaja v  Ni tre.  

Michal Damek sa stal  celkovým víťazom turnaja.   

Pri prí ležitosti  Medzinárodného dňa detí  prebiehal  

v Spoločenskom dome MCK 40. ročník šachového turnaja.  Víťazstvo 

obháji l  Norbert  Filípek (ZŠ Dr.  J .  Dérera)  pred Michalom Sobekom 

(SpŠ sv. Františka Assiského).  Tretí  skončil  Michal Valigurský (ZŠ 

Dr. J .  Dérera).  Z  dievčat bola najlepšia Adriana Vozárová (ZŠ Dr. J .  

Dérera) .  Druhá skončila Silvia Fajtáková (ZŠ Štúrova) a  Natália  

Kleštincová (ZŠ Dr. J .  Dérera) .  Víťaznú dvojicu tvoril i  Norbert  

Fil ípek-Dominik Bei t l .  

  

Športová streľba  

Športovostrelecký klub ZTŠČ Malacky viedol Marián Haramia, 

sídlo klubu bolo na Námestí  SNP 1176. V  roku 2013 mal 45 členov.  

Najväčší  úspech dosiahol Stanisl av Haramia, ktorý sa stal  majstrom 

Slovenska, víťazom Slovenskej l igy a  Českej l igy v  kategórii  
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veľkokalibrová puška. V  rovnakej  kategórii  získal Marián Foltýn 

bronz na majst rovstvách Slovenska a  s triebro v  slovenskej l ige.  

Stanislav Haramia obsadil  dvakrá t  druhé miesto v  s lovenskej l ige 

v guľovnicovom štvorboji  G 200.   

 Klub vojakov v  zálohe 069 BA Malacky viedol Stanis lav 

Haramia. Klub zorganizoval kvalifikačné preteky na majstrovstvá  SR 

v trojboji  v  kategóriách pištoľ a  revolver.  Klub mal v  roku 2013 31  

členov.  

 

Tanečný šport  

Tanečný klub v  Malackách mal názov TK Grande 

Malacky. Združoval  tanečníkov spoločenských tancov z  Malaciek 

a blízkeho okolia.  Predstaviteľmi TK Grande Malacky boli  manželia  

Gabriela a  Jozef Csizmaziovci.  Činnosť TK Grande sa zameria vala 

jednak na kurzy a  jednak na tanečný klub. V  mládežníckych 

kategóriách mal klub dva regist rované a  t ri  neregistrované páry,  

medzi dospelými mal jeden súťažný pár.  Manželia Csizmaziovci 

získali  na majstrovstvách Slovenska v tomto roku jedno štvrté miest o 

a dve šieste miesta.   

Malačania Dominika Danihelová a  Peter Vašek získali  na 

majstrovstvách Českej republiky v  salse,  ktorá sa konala 2.  

novembra v  obci Chrast ,  zlaté medaily.  

V meste t iež pôsobi lo tanečné štúdio (TŠ) Saltat rix .  Vedúcou 

TŠ bola PaedDr. Andrea Murániová.  Tanečné štúdio Saltatrix  

Malacky bolo súkromnou organizáciou, ktorá sa zaoberala  výchovu a  

vzdelávaním v oblasti  pohybu, hudby a tanca  v rôznych 

štýloch  (detský tanec, show dance, open dance s  dôrazom na hip hop 

a streetdance)  pre deti  od troch rokov až po staršiu mládež.  Už po 

siedmy raz sa v ŠH Malina uskutočnila celoslovenská tanečná súťaž 
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Saltare Orbis 2013, tento raz 4.  mája.  Zúčastnilo sa jej  60 tanečných 

skupín a  celkovo 1920 tanečníkov.  

 

Tenis  

Tenisový klub Tie -break viedol Peter Ondrovič,  sídlo bolo na 

ulici  Jozefa Kubinu 7.  Klub organizoval tenisové turnaje na úrovni  

rekreačného tenisu.  Areál klubu bol  pozostával z  dvoch kurtov  

s antukovým povrchom. Jeden z  nich bol k  dispozícii  aj  v  z ime ako 

nafukovacia hala.  

 

Vodný motorizmus  

 Predsedom Oddielu vodného motorizmu bol Emil Jung, ktorý 

aktívne pretekal v  t r iede 500 V cm3. Sídlo oddielu bolo na Štúrovej  

ulici  114.  

 V roku 2013 sa stal  Alex Vejmelka majstrom SR v  kategórii  

mladší  žiaci .  V  rovnakej  kategórii  sa Oliver  Šíra stal  vicemaj st rom 

SR. Malačania skončil i  prví  aj  v  súťaži družstiev. Medzi staršími  

žiakmi sa Richard Pajpach umiestnil  na treťom mieste.  Emil Jung 

v kategórii  veteránov Formule 500 V  získal bronzovú medailu.   

 

Okrem uvedených športov a  klubov v Malackách v  roku 2013 

pôsobili  aj  ďalšie športové kluby.  

 

Športoviská  

 

Športová hala Malina  

 V meste bola plne využívaná Športová hala (ŠH) Malina,  ktorú 

prevádzkovala príspevková organizácia mesta AD HOC. Jej  

riaditeľom bol Vladimír Mihočko. V  ŠH bola k  dispozícii  plaváreň,  

k torú využívala verejnosť,  školy,  aj  plavecká škola.  Telocvičňa nad 
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plavárňou slúžila  viacerým športom. Prebiehali  tu  zápasy 

volejbalové, florbalové, basketbalové, hádzanárske,  zápasy 

v sálovom futbale .  Telocvičňa v  športovej hale bola v  prevádzke 

počas celého týždňa.  Bolo možné si  ju prenajať.  V  ŠH mohli  občania 

t iež využívať služby sauny,  posilňovne, masáže, v  prevádzke bola 

lezecká stena a  strelnica na vzduchové zbrane. Doplnkové služby 

poskytovalo solárium, bufet  a  videopožičovňa.  V ŠH bola aj  sieň 

športu, v  ktorej  bol i  mnohé športové trofeje,  bol v  nej  priestor na 

športové schôdze.  

 

Kúpalisko  

Letné kúpalisko na Jesenského ulici  prevádzkovala organizácia 

mesta AD HOC. Kúpalisko bolo otvorené počas leta denne, v  čase od 

10.00 do 19.00 h.  Súčasťou areálu kú paliska boli  dva bazény.  

Plavecký bazén, mal  dĺžku 50 metrov a bol hlboký od 1,15 do 1,70  

metra.  Detský bazén bol hlboký 0,40 –  0,60 metra.  Teplota vody sa 

pohybovala v priemere okolo 24 –  25 s tupňov. V  areáli  bolo možné 

zahrať si  minigolf ,  plážový volejba l ,  stolný tenis a ruské kolky.  Pre 

deti  boli  k  dispozícii  tobogany, hojdačky a preliezačky. Ku 

kúpalisku patri l i  dva bufety a  reštaurácia.   

 

Klzisko 

 V zámockom parku na hádzanárskom ihrisku bolo cez zimu 

klzisko –  umelá ľadová plocha s  rozmermi 20x40 metrov.  Klzisko 

mala v správe príspevková organizácia mesta AD HOC. Prevádzka 

klziska trvala cez zimnú sezónu podľa počasia.   

Nová sezóna počas zimy 2013 bola otvorená 5.  decembra. Vstup na 

klzisko v  deň otvorenia bol  bezplatný.  Počas sezóny stála vstupenka  

pre dospelého jedno euro, pre mladšie dieťa polovicu, pre staršie 

dieťa 0,7 eur.  Bolo možné prenajať si  aj  celú ľadovú plochu. Školy 
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plati l i  za hodinový prenájom desať eur,  iní  záujemcovia počas  

pracovného týždňa 25 eur a  cez víkend 45 eur.  Návštevníci  klzi ska 

mali k dispozícii  vykurované šatne,  sociálne zariadenia a bufet .  Bolo 

možné požičať si  aj  korčule za jedno euro. Rovnaké ceny plati l i  aj  

počas novej sezóny, ktorá začala na konci jesene.  

 

Detské ihriská  

  V meste sa nachádzalo 20 detských ihrísk.  Ich zoznam 

s umiestnením je uvedený v  prílohe zápisu do kroniky mesta za rok 

2011.  
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11. Doprava a  pošta  

 

Pošta  

 V Malackách boli  dve pobočky Slovenskej pošty,  a.  s .  Pobočka 

Malacky 1 sídli la na Zámockej ulici .  Jej  vedúcou bola Mariana 

Nečasová.  Pošta bola v  prevádzke od pondelka do soboty.  

V pondelok a stredu bola pošta otvorená až do 19.00 h,  v  utorok,  

štvrtok a  piatok do 17.30 h.  Ráno bola pošta cez pracovné dni  

otvorená od 7.30 h.  Obedňajšia prestávka bola v  čase od 12.00 do 

12.30 h.  V sobotu bola pošta v  p revádzke od 8.00 h do 10.30 h.   

 Pošta Malacky 3 sídli la na sídlisku Juh v  areáli  MŠ na 

Štúrovej ulici .  Vedúcou bola Marta Diviaková. Táto pobočka bola 

v prevádzke t iež šesť dní.  V  pondelok,  stredu a  piatok od deviatej  

ráno do šiestej  podvečer,  v  utorok a štvrtok sa začiatok posunul na 

pol jedenástu hodinu. Počas pracovných dní bola aj  obedňajšia 

prestávka –  od pol jednej do pol druhej.  V  sobotu boli  úradné hodiny 

v čase od deviatej  do jedenástej  hodiny.  

 

Doprava, cesty  

  MsZ schváli lo v  decembri rozhodujúce kritériá pre spracovanie 

Mestskej parkovacej poli t iky.  Prvým kritériom bolo vyhradenie 

regulovaného parkovania  (centrum mesta,  nemocnica a priľahlý 

park, sídlisko Juh).  Centrum mesta bolo ohraničené ulicami 

Kukučínova, Partizánska, Nádražná, I/2 –  Gen .  M. R. Štefánika,  

Veľkomoravská, Cesta –  Mládeže,  I/2  –  Brnianska,  Jánošíkova.  

Druhým kritériom bola doba spoplatnenia.  V pracovné dni  v  čase od 

08:00 do 16:00 h,  v  sobotu v čase 08:00 –  11:00 h.  Na sídlisku Juh 

v čase od 17:00 do 8:00 h.  Ďalšími  kri téria mi boli  organizačné 

zabezpečenie a výkon výberu parkovného, definovanie rezidenta 

alebo rezidentského vozidla,  spôsob označenia rezidentského 
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parkovania,  cena parkovného pre rezidenta (jedno vozidlo 10 eur,  

každé ďalšie vozidlo 100 eur)  a  cena parkovného p re návštevníka 

(podľa kategórií  40 a  60 centov za hodinu).    

 V tomto roku prebiehala rekonštrukcia cesty cez horský 

prechod na Pezinskej babe,  ktorá bola v havarijnom stave.  Prejazd 

cez uvedenú cestu bol v  posledných rokoch obmedzený, v  krit ických 

úsekoch  sa jazdilo len v  jednom pruhu. Na ceste bol zakázaný 

prejazd nákladných vozidiel  nad 7 ton.  

 Od júna  začala prvá etapa projektu Brat islavskej integrovanej  

dopravy ,  týkajúca sa mesta Bratislava a  okresu Malacky.  Cestujúcim 

zo Záhoria stači l  na cestu do Bra t islavy a späť jeden cestovný l ístok,  

tzv.  električenka alebo mesačník. Plati l  v prímestských autobusoch  

Slovak Lines ,  vlakoch Železničnej  spoločnosti  Slovensko ,  ale aj  v  

spojoch bratislavskej MHD.  

 V lete prebiehal v  meste medzinárodný študentský workshop  

Mesto a doprava (City and Traffic) .  Bol zameraný na navrhovanie 

atraktívnejších a bezpečnejších ciest  a verejných priestorov. 

Zúčastnil i  sa ho štyri  desiatky študentov a  učiteľov z  technických 

univerzít  zo Slovenska, z  Českej  republiky, Poľska, Maďarska,  

Rakúska, Nemecka,  zo Slovinska a  Srbska. Organizátorom bola 

Stavebná fakulta STU Bratislava. Študenti  v  rámci workshopu 

pracovali  na riešení  vybraných dopravných problémov Malaciek.  
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12. Životné prostredie  

 

Zber odpadu 

V meste pokračoval  separovaný zber p apiera,  skla,  plastov.  

Mesto prevádzkovalo dva odpadové dvory –  na Partizánskej a  na 

Hlbokej  ulici ,  kde sa odoberali  od občanov nebezpečné odpady, ako 

aj  objemný odpad a  drobný stavebný odpad. Drvený odpad, ktorý sa 

počas roka nazbieral ,  odoberala firma Te rmming, a.  s . ,  Bratis lava na 

drevnú štiepku.  V   kotolni  na Brnianskej ulici  boli  dva kotly 

prispôsobené na spaľovanie drevnej št iepky z  odpadového dreva 

a dva kotly pokračovali  v  starom spôsobe výroby tepla.   

V sídle spoločnosti  Tekos bola v  marci  umiestnená nová bunka 

(E-domček) na zber  elektronického odpadu. Obyvatelia mesta tam 

mohli  priniesť staré elektrické spotrebiče,  mobilné telefóny atď.  

V tomto roku pokračoval  zber starého šatstva.  V  meste bol  

umiestnených deväť kontajnerov na zber starého šatstva,  obuvi a  

hračiek. Použiteľné oblečenie zo zberu bolo určené pre obchody 

s oblečením z  druhej ruky (second handy) a  pre charitat ívne 

organizácie.   

 

Kanalizácia  

V tomto roku sa dokončilo odkanalizovanie väčšej  časti  mesta,  

za železničnou traťou. Dovtedy tam kanalizácia nebola,  s  výnimkou 

nemocnice a  časti  ulice Duklianskych hrdinov a  t iež Hasičskej  

záchrannej brigády.  Projekt odkanalizovania mal názov Záhorie,  

Malacky –  odkanalizovanie.  Predmetom stavby bola kanalizácia,  

domové prípojky,  nízkonapäťové prípojk y,  prekládka vodovodu,  

rekonštrukcia kanalizácie a  čerpacie stanice.  V Malackách tak  

pribudlo vyše 16 kilometrov kanalizácie.  Práce boli  dokončené 

v auguste.  Dielo bolo skolaudované na konci roka. Projekt mal  
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rozpočet vyše 14,5 milióna eur,  z  toho 95 percent nákladov pokryl  

nenávratný finančný príspevok  od Minis terstva životného prostredia 

SR. Projekt  realizovala spoločnosť STRABAG s.r.o.  Bol to najväčší  

projekt  mesta posledných rokov.  Kanalizácia po zrealizovaní  

projektu stále nebola v  celom meste,  neodkanalizované zostali  

lokali ty Vinohrádek, časť ulíc Cesta mládeže,  Mlynská, M.  

Olšovského, Stupavská,  Partizánska,  Na brehu,  Dukl ianskych 

hrdinov,  Hurbanova, B. Němcovej,  Hlboká, Rakárenská 

a záhradkárske oblasti .  Obyvateľom týchto lokalí t  mesto prispievalo 

na vývoz žumpy.   

 

Mestské arborétum  

 15. júna bolo otvorené tzv. mestské arborétum. V rámci 

arboréta bolo popisnými tabuľkami označených sto stromov a kríkov 

v zámockom parku,  ale aj  na rôznych  miestach v meste.  Projekt  

zrealizovalo občianske združenie Ľudi a pre Malacky,  autorom bol  

Milan Ondrovič.  

 

Revitalizácia verejného priestranstva na Břeclavskej a  1. mája  

 Na jeseň sa začala revitalizácia verejného priestranstva na 

uliciach Břeclavská a 1.  mája,  ktorá mala pokračovanie 

v nasledujúcom roku. Rozpočet  pro jektu bol takmer 500- t isíc eur.   
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13. Spolky a  organizácie  

 

 V Malackách pôsobilo v  tomto roku mnoho občianskych 

združení  a  iných neziskových organizácií  s  rôznym zameraním.  

Pri  všetkých elokovaných t r iedach MŠ pôsobil i  rodičovské 

združenia,  ktoré mali  formu občianskych združení.  Neziskové 

organizácie pôsobil i  t iež  pri  všetkých základných školách 

a gymnáziách.  Jedným z  dôvodov ich existencie bola možnosť 

uchádzať sa o  dve percentá  z  daní z  prí jmov.  Pre niektoré 

organizácie bol  práve tento zdroj  hlavným zd rojom príjmov na 

činnosť.   

V roku 2013 sa medzi  uchádzačov o dve percentá okrem 

rodičovských združení  zaregis t rovali  aj  t ieto  právnické osoby:  1 .  SC 

Malacky,  1.SFC Canaria Team Malacky,  Amateur boxing club 

Malacky,  Amateur Cyclo Club Malacky,  Asociácia tub eróznej 

sklerózy,  Atletický klub AC Malacky,  Bi liardový klub Malacky,  

Bowlingový klub Saturn Malacky,  Boxing Club - Robotnícka 

telovýchovná jednota ,  Česko -  Slovenská futbalová akadémia,  

Folklór  bez  hraníc,  FS Macejko,  Harmónia s  prírodou,  Klub 

vojenskej  h i stórie –  Carpathia,  Kynologický klub Záhorák,  Ľudia 

pre Malacky,  Malacký vysokohorský spolok,  Materské centrum 

VÁNOK, Mažoretky El la,  MLOK,  MSK Malacky –  Mestský 

s tolnotenisový klub, Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho 

zväzu, Rybárske združenie Marheček,  SENIOR -  geriat rické centrum 

n.o. ,  Slovenský skauting,  69.  zbor M. R.  Štefánika,  Slovenský zväz 

telesne postihnutých,  Svi tanie,  ŠK Malacky FO, Športový klub 

sálového futbalu Buldoci,  Športový klub Žol ík,  Tanečný klub 

Grande,  TJ Strojár ,  Vstúpte,  n .o . ,  Záhorácky letecký klub,  

Združenie pre det i  z  DeD, Združenie pre podporu rodín a  detí ,  



 103 

Združenie zdravotne post ihnutých VIKTÓRIA -  ZO Malacky,  ZENIT 

SK, Zlatý vek,  ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých .  

Okrem uvedených občianskych združení  a  iných spolkov 

pôsobi li  v  meste ďalš ie organizácie.   
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14. Výročia  

 

 

Udelenie trhového práva pre Malacky (440. výročie)  

 

9. januára 1573 podpísal  cisár Maximilián vo Viedni  

dokument,  ktorým udeli l  Malackám právo troch trhov. Udelenie 

trhového privilégia bolo pre mesto prínosom. Trhy boli  výhodné, či  

už z hľadiska výmeny tovarov, uzatvorených kontraktov, ale aj  z  

hľadiska prí jmov z poplatkov, súvis iacich s trhmi.  Podstatou 

trhového privilégia pre Malacky bolo povolenie konania troch  

výročných trhov –  jarmokov. Boli  pre ne určené konkrétne dni:  

každoročne na sviatky apoštola Mateja (na konci zimy),  Božieho 

Tela (pred začiatkom leta) a  biskupa Martina (v čase,  keď jeseň 

prechádza do zimy).  Okrem toho sa na základe uvedeného dokumentu 

mohli  konať pravidelné sobotné  trhy v každom týždni.  List ina bola 

napísaná na pergamene a opatrená tajnou pečaťou panovníka.  

Zachovala sa vo viedenskom štátnom archíve. Privilégium bolo v 

platnosti  v nezmenenej podobe až do roku 1807. V tom roku 

panovník uvedené privilégium potvrdil ,  a le deň konania týždenných 

trhov zmenil  zo soboty na štvrtok. Neskôr sa postupne počet dní,  v 

ktorých sa konávali  jarmoky,  zvyšoval .  Jarmoky skončil i  v  polovici  

20. storočia.  

 

Jozef Kováč (155.  výročie narodenia)  

 

31. januára 1858 sa v Malackách narodil  Joz ef Kováč, ktorý 

neskôr viac ako 30 rokov vykonával kňazskú činnosť.  Za kňaza ho 

vysväti l i  v roku 1880. Neskôr získal doktorát  z  teológie.  Pôsobil  

v Modre, Budapešti ,  Hrádku a  od roku 1893 v  Malackách.  Stal  sa 
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dekanom malackého dekanátu a t iež  správcom ríms kokatolíckej 

ľudovej školy.  Bol t iež diecéznym cenzorom a pápežským 

komorníkom. Udržiaval dobré vzťahy s vedením mesta i  s  

Pálfiovcami. Patri l  medzi členov spolku malackej inteligencie 

Kasíno. Istý čas bol  členom malackého obecného zastupiteľstva.  Po 

skončení prvej svetovej vojny sa aj  vďaka Kováčovej snahe 

zrekonštruoval kostol ,  na veži bola odstránená provizórna strecha a 

nahradil i  ju barokovou, aká tam bola predtým. Jozef Kováč bol 

posledným malackým farárom, ktorý žil  a pôsobil  na bývalej  fare na 

dnešnej Záhoráckej ulici .  Zomrel 29.  decembra 1925 ,  pochovali  ho 

na starom cintoríne .   

 

Albína Michalovičová (100. narodeniny)  

 

Malačianka Albína Michalovičová sa 5.  marca dožila veku sto 

rokov. Gratulácie a kvety jej  domov, do domu jej  netere,  prišl i  

odovzdať M. Dujsíková a D. Mračnová z MsCSS. V mene primátora 

J .  Ondrejku oslávenkyni zablahoželala M. Czeil ingerová z odboru 

sociálnych vecí MsÚ.   

 

Vendelín Jozef Kučera (120. výročie narodenia)  

 

Vendelín Kučera sa narodil  ako Jozef Kučera 12. marca 1893 

v Malackách. Študoval na skalickom gymnáziu. V lete 1909 vstúpil  

do františkánskeho kláštora v Trnave,  pri jal  rehoľné meno Vendelín.  

Nasledujúce štúdium absolvoval v Bratislave, v Skal ici  a v 

Malackách.  V roku 1915 vo veku 22 rokov zložil  rehoľné sľuby a v 

tom istom roku ho vysväti l i  za kňaza. Bol kazateľom, katechétom a 

organistom. Do malackého kláštora priš iel  zrejme v druhej polovici  

20. rokov 20. storočia a zostal  tu až do svojej  smrti .  Istý čas bol  

gvardiánom kláštora.  Okrem toho bol  správcom farnosti  v  období 
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1927-1931 a 1933-1936.  Pod jeho vedením prebiehala obnova 

interiéru kláštorného kostola,  ktorý bol vymaľovaný do dnešnej  

podoby. Pod jeho vedením sa prebudoval organ vo františkánskom 

kostole,  na ktorý sám robil  plány. Ako ekonóm malackého kláštora 

sa v 30.  rokoch 20. storočia zúčastňoval rokovaní s Pálf iovcami ,  

týkajúcich sa prevodu nehnuteľností ,  najmä zámku. Venoval sa aj  

komponovaniu hudobných skladieb. Vydal ich súborne v roku 1937 v 

diele “Nová harmónia”.  Vendelín Kučera zomrel 31. decembra 1937 

vo veku 44 rokov. Pochovali  ho na starom cintoríne v Malackách. Po 

roku 1989 pomenovali  po Vendelínovi Kučerovi  jednu z malackých 

ulíc.  

 

Olšovský Mansvet Jozef  (140. výročie narodenia)  

 

 Jozef Olšovský sa narodil  27. marca 1873 v  Plaveckom Petri .  

V mladosti  vstúpi l  do františkánskeho kláštora,  istý čas bol  

gvardiánom malackého kláštora.  V  20. rokoch 20. storočia sa 

postavil  na čelo slovenskej provincie františkánov. Zomrel 27. apríla  

1935 v Bratislave. Podrobnejšie informácie o  ňom sú v  zápise do 

kroniky za rok 2010.  

 

Emanuel Jozef  Cubínek (100.  výročie narodenia)  

 

Jozef Cubínek sa  narodil  13. mája 1913 v Oravskej Polhore.  

V roku 1929 vstúpi l  do františkánskeho kláštora v  Trnave, pri jal  

meno Emanuel .  Následne odišiel  do malackého kláštora na 

jednoročný noviciát .  Zmaturoval v roku 1934 v  skalickom gymnáziu.  

Teológiu  študoval v  Bratislave a  Záhrebe. Bol l i terárne činný, v  

Bratislave bol redaktorom Františkánskeho obzoru. Venoval sa aj  

prekladateľskej činnosti .  Vysväti l i  ho 29. júna 1937. Bol t iež  
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učiteľom, na skalickom gymnáziu učil  do roku 1946, potom prešiel  

na poštátnené malacké gymnázium, kde od roku 1947 pôsobil  ako 

výpomocný katechéta.  V  malackom kláštore bol až do jeho l ikvidácie 

v roku 1950. Neskôr pôsobil  ako farár v  Skalici  a  vo Svätom Jure.  

Na konci roka 1965 ho na svätojurskej fare zastreli l i .  Okolnosti  

smrti  neboli  dodnes objasnené.  

 

Štefan Friedrich (130. výročie narodenia)  

 

Štefan Friedrich sa narodil  1.  júla 1883 v rodine malackého 

lekárnika Jána Friedricha. Študoval strojárstvo v Budapešti  a v  

Charlot tenburgu, neskôr právo v Budapešti  a Berlíne.  Ako 25 -ročný 

založil  továreň na výťahy. Pred prvou svetovou vojnou sa dostal  na 

pôdu poli t iky. 6.  augusta 1919 sa zúčastnil  prevratu,  pri  ktorom bola 

zvrhnutá maďarská vláda. Novým premiérom sa stal  Štefan 

Friedrich,  vo funkci i  bol vyše štyroch mesiacov.  Do 15. marca 1920 

bol potom ministrom obrany. Niekoľkokrát  bol poslancom v 

maďarskom parlamente,  v poli t ike aktívne pôsobil  do roku 1939. V 

roku 1951 ho komunistický režim odsúdil  na 15 -ročné väzenie.  

Zomrel vo väzení 25. novembra 1951 (niektoré zdroje uvádzajú iné 

dátumy). Po páde komunizmu bol rehabil i tovaný. Jeho meno sa 

spájalo so začiatkami futbalu v Malackách. Stal  sa aj  reprezentantom 

Uhorska. 9.  októbra 1904 hral  vo Viedni v priateľskom zápase proti  

Rakúsku, ktoré zvíťazilo 5:4.  Neskôr pôsobil  aj  ako rozhodca,  po 

roku 1918 bol istý čas funkcionárom maďarského futbalového zväzu.  

 

Imrich Ostrovský (230. výročie narodenia)  

 

Imrich Ostrovský sa narodil  29. augusta 1783 v Chtelnici  

neďaleko Trnavy. Študoval fi l ozofiu a teológiu.  Za kňaza bol  
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vysvätený v roku 1806. Kým prišiel  do Malaciek, pôsobil  v Stupave 

a Perneku. Do Malaciek prišiel  Ostrovský v novembri 1826,  nahradil  

zosnulého malackého farára Michala Žibraja.  Stal  sa 

vicearchidiakonom (obdoba dekana).  Mal na starosti  katolícke 

školstvo a pôsobil  t iež ako sudca. Ako malacký farár pôsobil  31 

rokov.  Zomrel  30.  novembra 1857 ako 74 -ročný.  Posledný odpočinok 

našiel  v krypte Čierneho kláštora.  

 

František Szilányi (180. výročie narodenia)  

 

František Szilányi sa na rodil  v Malackách 21. augusta 1833 

ako František Šilhánek, bol synom miestneho učiteľa Františka 

Šilhánka. Študoval v Nových Zámkoch,  Nitre,  Trnave a Budapešti .  

Za kňaza ho vysväti l i  15. septembra 1856. Začal učiť na trnavskom 

gymnáziu. V nasledujúcich rokoch jeho kariéra úspešne pokračovala.  

Zrejme preto prišlo  k zmene mena na maďarskú podobu.  Úradné 

rozhodnutie bolo vydané 30. júla 1867. Okrem iných funkci í  sa stal  

aj  pápežským komorníkom a v roku 1893 bol menovaný 

arcibiskupským vikárom trnavského vikari átu ostrihomskej  

arcidiecézy. V tejto funkcii  zostal  do roku 1901.  V roku 1894 sa stal  

pápežským prelátom, o dva roky neskôr dekanom ostr ihomskej  

katedrály.  V roku 1889 založil  v Malackách omšovú základinu za 

svojich zosnulých rodičov a za seba.  Zomrel v O strihome 28.  

decembra 1907. V roku 1912 bola z jeho prostriedkov na jeho meno 

založená základina (fond) na podporu chudobných veriacich v 

Malackách a na podporu miestnej  školy.  

 

Jaroslav Helfert (130. výročie narodenia)  
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 27. septembra 1883 sa v  Malackách narodil  Jaroslav Helfert .  

Maturoval v  Prahe na Smíchove v  roku 1902. Ďalej  študoval v  Prahe 

a Viedni.  Mal veľký podiel  na vybudovaní moravského múzejníctva.  

Stal  sa riaditeľom Moravského zemského múzea v  Brne, bol  

zakladateľom muzeológie na brnianskej fi lo zofickej  fakulte.  

Prispieval do odborných časopisov. V  roku 1944 bol väznený, po 

roku 1948 odišiel  do výslužby. Zomrel 14. septembra 1972 

v Potštejne.  

 

Františkánsky Čierny kláštor (360. výročie založenia)  

 

11. októbra uplynulo  360. rokov od založenia fran tiškánskeho 

kláštora v Malackách. Zakladateľom bol  vtedajší  malacký zemepán a 

uhorský palatín Pavol IV. Pálfi .  Cieľom založenia kláštora bola 

najmä rekatolizácia panstva,  ktoré bolo v období predchádzajúcich 

zemepánov Balašovcov evanjelické. 12. októbra 16 53 bol kostol  a  

kláštor slávnostne odovzdaný františkánom za prí tomnosti  

vacovského biskupa a bratislavského prepošta Mateja Tarnóczyho.  

Františkáni boli  v Malackách už niekoľko rokov pred odovzdaním 

kláštora,  zrejme v provizórnych podmienkach.  V 20. s toro čí  sa 

františkáni sústredil i  najmä na pastoračnú činnosť a vzdelávanie 

mládeže. V roku 1950, takmer presne po 300 rokoch, sa pôsobenie 

kláštora násilne ukončilo.  

 

Udelenie čestného občianstva Mansv étovi Olšovskému a Ivanovi 

Dérerovi (80. výročie)  

 

8. októbra 1933 prebiehalo slávnostné udelenie čestného 

občianstva mesta dvom významným osobnostiam spojeným s mestom 

–  františkánovi P.  Mansvétovi Olšovskému a poli t ikovi dr.  Ivanovi  
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Dérerovi.  Predchádzal tomu návrh starostu Jozefa Obselku 

a schválenie obecným zastupiteľstvom. V tom čase bol Olšovský 

provinciálnym ministrom slovenských františkánov, Dérer bol  

ministrom školstva a národnej osvety.  Obselka návrh odôvodnil  tým, 

že Olšovský bol rodákom z malackého okresu, v meste dlhší  čas  

pôsobil ,  aj  ako predstavený tunajšieho kláštora,  neskôr sa stal  

zakladateľom gymnázia.  Dérer bol malackým rodákom, do veľkej  

miery sa zaslúžil  o  vybudovanie novej školy v  meste,  pomenovanej  

po jeho otcovi Jozefovi Dérerovi.  Slávnosť prebiehala v  parku pred 

kláštorom.  

 

Jozef Kubina (160. výročie narodenia)  

 

Jozef Kubina sa narodil  19.  novembra 1853 v  Moravskom Sv. 

Jáne. Bol advokátom a  slovenským národovcom. Poli t ike sa venoval  

aj  aktívne, istý čas bol poslancom. Spolupracoval s  dr.  Jozefom 

Dérerom (bol jeho koncipientom) a  ďalšími.  Zomrel 4.  septembra 

1918, pochovali  ho na starom cintoríne v  Malackách.  

 

Pavol IV. Pálf i  (360. výročie úmrtia)  

 

Pavol IV. Pálfi  sa narodil  koncom 16. storočia (l i teratúra 

uvádza rôzne roky).  Jeho otec bol významný proti turecký bojovník 

barón Mikuláš II.  Pá lfi .  Mama Mária Magdaléna Fuggerová 

pochádzala z ekonomicky si lného rodu.  Bol  až šiestym dieťaťom v 

poradí (štvrtým synom), ale napriek tomu vybudoval veľkolepú 

kariéru.  Okrem rodinného zázemia a dobrého vzdelania k tomu 

pomohli  aj  sobáše jeho  súrodencov, ale aj  Pavlov sobáš (1629) s  

bohatou príbuznou grófkou Máriou Františkou z rodu Khuen von 

Belasy. Mali  t ri  det i  –  syna Jána III.  Antona (1642 -1694),  ďalšieho 
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syna Jána IV. Karola (1645 -1694) a dcéru Máriu Magdalénu.  

Začiatkom roka 1621 sa Pavol IV. stal  dr žiteľom Plaveckého 

panstva,  v roku 1634 sa stal  jeho vlastníkom. Aj jeho zásluhou sa 

Malacky začali  významom líšiť od okoli tých obcí.  Nechal prestavať 

pôvodný zámok na kláštor a nechal postaviť nový zámok 

severovýchodne od pôvodného. Podľa výsledkov pamiat kového 

výskumu to bolo v období 1634 -1648. Pavol IV. zastával významné 

funkcie v rámci  uhorského kráľovstva,  vrcholom jeho kariéry bola  

funkcia palatína.  Pavol IV. Pálfi  zomrel 26. novembra 1653.  

Pochovali  ho v krypte v Dóme sv. Martina v Bratislave. Jeho srdce 

bolo uložené v krypte Čierneho kláštora v Malackách.  Osobe Pavla 

IV. Pálfiho sa podrobnejšie  venoval  bývalý mestský kronikár  

Malaciek dr.  Pavol Hallon.  

 

Skautská organizácia (90. výročie založenia)  

 

 15. decembra 1923 bol založený skauting v  Malackách. 

S prestávkou  druhej  svetovej vojny fungoval do roku 1947. Potom 

bola jeho činnosť ukončená a  k obnoveniu prišlo po roku 1989.  

V roku 2000 prešli  malackí skauti  pod správu 69. zboru gen. M. R. 

Štefánika, Slovenský skauting Malacky.  Vodcom malackých skaut ov 

bol v posledných rokoch Kamil Ftáčnik st. (Gordon).  V roku 2013 

skauti zrekonštruovali a  nechali vysvätiť Červený kríž, nachádzajúci 

sa pri  ceste do Studienky.  

 

Moravčík Štefan (70. narodeniny)  

 

 Básnik Štefan Moravčík sa narodil  v  Jakubove 22. decembra 

1943. Maturoval v  Malackách, potom vyštudoval na Filozofickej 

fakulte UK filozofiu a  dejepis. Pracoval ako tlačový redaktor vo 
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vydavateľstve Tatran, v rokoch 1972 –  1976 pracoval v Univerzitnej  

knižnici v  Bratislave. Venoval sa básnickej tvorbe. Počas 

normalizácie mal zakázané publikovať. Od roku 1994 bol 

šéfredaktorom Slovenských pohľadov. Príležitostne prispieval do 

Malackého hlasu. Spolu s  bratom Jozefom preložili do Záhoráčtiny 

divadelnú hru Ženský zákon, ktorú uviedlo aj Divadlo na hambálku.  

 

Titus Štefan Písečný (200. výročie narodenia)  

 

Štefan Písečný sa narodil , resp. bol pokrstený 24. decembra 

1813. O živote a pôsobení  Titusa Písečného vieme veľmi málo. Stal  

sa františkánskym kňazom. Nevieme presne, kedy bol v malackom 

kláštore.  Podľa záznamov v matrikách vieme, že tu bol minimálne od 

septembra 1858, zrejme nepretržite až do svojej  smrti .  Písečný patri l  

medzi zakladajúcich členov Matice slovenskej,  venoval jej  milodar 

50 zlatých. Bol t iež jedným zo signatárov pozdravného l istu 

Štefanovi Moyzesovi,  odoslaného z Malaciek 24.  februára 1862.  

Niektorí  pátri ,  ktorí  sa v Malackách zapojil i  do národného hnutia,  

boli  na podnet kniežaťa Antona Karola Pálfiho z Malaciek preložení.  

Titus Písečný medzi nich nepatri l ,  pôsobil  v malackom kláštore aj  po 

memorandových udalostiach. Zomrel v  Malackách v roku 1864.  
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Zoznam skratiek a  značiek  

 

a.  s .  –  Akciová spoločnosť  

BFZ –  Bratislavský futbalový zväz  

BSK –  Bratislavský samosprávny kraj  

BVS –  Bratislavská vodárenská spoločnosť  

CVČ –  Centrum voľného času  

ČOV –  Čistička odpadových vôd  

CPPPaP –  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie  

ČR –  Česká republika  

ČSFA –  Československá futbalová akadémia  

DC –  Detské centrum  

DHZ –  Dobrovoľný hasičský zbor  

DNH –  Divadlo na hambálku  

EDS –  Európska demokratická  s trana 

EÚ –  Európska únia  

FS –  Folklórny súbor  

HBK –  Hokejbalový klub  

HBV - Hromadná bytová výstava  

KSMO –  Klub starostov malackého okresu  

KSS –  Komunistická strana Slovenska  

ĽŠ –  Ľudová st rana  

MCK –  Mestské centrum kultúry  

MO SR –  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MC –  Materské centrum  

MsCSS –  Mestské centrum sociálnych služieb  

MsP –  Mestská polícia  

MsÚ –  Mestský úrad  

MsZ –  Mestské zastupiteľstvo  
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MŠ –  Materská škola  

MŠR –  Mestská školská rada  

NaS –  ns –  Národ a  spravodlivosť –  naša strana  

NEKA –  Nezávislý kandidát  

NP –  Nový parlament  

NR SR –  Národná rada Slovenskej republ iky  

OD –  Obchodný dom  

OU –  Odborné učil iš te  

OZ –  Občianske združenie  

PTPZ –  Priemyselno- technologický park Záhorie  

PZ –  Policajný zbor  

RC –  Reedukačné centrum /  Racing club  

RCDM –  Regionálne centrum destinačného manažmentu  

RŠ –  Rada školy  

RTJ –  Robotnícka telovýchovná jednota  

SCK –  Slovenský cykloklub  

SD –  Spoločenský dom  

SIŽP –  Slovenská inšpekcia životného prostredia  

Sk –  Slovenských korún  

SLK –  Slovenská lekárska komora  

SĽS –  Slovenská ľudová st rana  

SMS –  Slovenská moderná spoločnosť  

SND –  Slovenské národné divadlo  

SNG –  Slovenská národná galéria  

SNM –  Slovenské národné múzeum  

SOŠ –  Stredná odborná škola  

SSN –  Slovenský syndikát novinárov  

ŠH –  Športová hala  

ŠKD –  Školský klub det í  

SOU –  Stredné odborné učil ište  
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SNP –  Slovenské národné povstanie  

SpŠ –  Spojená škola  

SR –  Slovenská republika  

ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania  

ŠJ –  Školská jedáleň  

ŠKD –  Školský klub detí  

ŠSK –  Športovo-st relecký klub  

TIK –  Turist icko- informačná kancelária  

TJ  –  Telovýchovná jednota  

TK –  Tanečný klub  

ÚP –  Územný plán  

ÚPSVaR –  Úrad práce,  sociálnych vecí a  rodiny  

VO –  Volejbalový oddiel  

VŠMU –  Vysoká škola múzických umení  

VZN –  Všeobecne záväzné nariadenie  

ZMOS –  Združenie miest  a  obcí Slovenska  

ZOZO –  Združenie miest  a  obcí záhorskej oblasti  

ZPMP –  Združenie na pomoc ľuďom s  mentálnym postihnutím  

ZŠ –  Základná škola  

ZŤP –  Zdravotne ťažko postihnutý  

ZUŠ –  Základná umelecká škola  
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1. Výsledky volieb do zastupiteľstva BSK 2013    

 

Kandidáti  na poslancov v okrese Malacky  

 

Za menom je uvedená skratka strany alebo st rán, za ktoré 

kandidoval,  počet  odovzdaných hlasov. Hrubo sú zvýraznení  

kandidáti ,  ktorí  boli  zvolení za poslancov.  

  

Volebný obvod č.  9  

 

Oskar Dobrovodský  NaS –  ns   1 927 hlasov 

František Friala   SMER –  SD        503 

Rastislav Halla   NOVA     467 

Marián Haramia   NEKA  2 306 

Marta Jakubčová   NP      160 

Juraj  Jurkovič   NOVA     486 

Anežka Kujanová   SNS      661 

Martin Macejka  SDKÚ - DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST 

- HÍD,KDH  

1 445 

Jozef Maslín  SDKÚ - DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST - 

HÍD,KDH  

   975  

Jozef Mračna   SMER –  SD  1 259 

Jozef Ondrejka   SMER –  SD  1 435 

Peter Tydlitát   SNS      829 

Peter Vrablec  SDKÚ - DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST - 

HÍD,KDH  

   921 
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Volebný obvod č.  10  

 

Róbert  Bujna  NEKA     421 

Marek Čulen   SMS        75 

Erika Galanská   Zmena zdola,  DÚ       35 

Ľubomír Húbek   SMER –  SD     385 

Karol Štark    EDS      253 

Peter Švaral   NEKA     749 

Ondrej Uhliarik  SDKÚ - DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST - 

HÍD,KDH  

   331 

 

Volebný obvod č.  11 

 

Karol Janata   SDKÚ - DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST - 

HÍD,KDH  

   714 

Erik Juračič   SĽS         61 

Jozef Kliment   PD        43 

Roman Maroš   NEKA     974 

Štefánia Moricová  SMER –  SD     877 

Alžbeta Ondrušová  NOVA      359 
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2. Výsledky volieb predsedu BSK 2013  

 

Za menom je uvedená skratka strany alebo st rán, za ktoré 

kandidoval,  počet odovzdaných hlasov  a počet percent .  Hrubo sú  

v prvom kole zvýraznení kandidáti ,  ktorí  postúpil i  do druhého kola.  

V druhom kole je  hrubo zvýraznený víťaz.  

 

1.  kolo  

 

Pavol Frešo  SDKÚ - DS,SZ,OKS,SMK-   

MKP,SaS,MOST - HÍD,KDH  

 57 777 hlasov; 48,38 % 

Monika Flašíková -Beňová   SMER - SD 

 28 781; 24,1  

Daniel  Krajcer        NOVA   16 205; 13,56 

Oskar Dobrovodský       NaS - ns   6  434;  5,38 

Jaroslav Paška        SNS    2 972; 2,48 

Zdenka Beňová        ĽS Naše Slovensko  

   1 894; 1,58 

Rastislav Blaško        NEKA      1  653;  1,38 

Anton Čulen        MS    1 194; 0,99 

Karol Ondriáš        KSS    1 184; 0,99 

Roman Ruhig       NP       704; 0,58 

Gabriel  Karácsony       PD       388; 0,32 

Peter Marček        SOSKA       236;  0,19 

 

2.  kolo  

 

Pavol Frešo       74 132; 74,24 

Monika Flašíková –  Beňová             25 714; 25,75 


