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1. Základné údaje o  meste 

 

Poloha mesta 

Mesto Malacky sa nachádza v  juhozápadnej časti Slovenskej  

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

mesta leží  hlavné mesto Bratislava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú 

hranice s  Rakúskom a  s Českou republikou. Zemepisná poloha mesta 

je:  48°26′09″ zemepisnej šírky a 17°01′04″ zemepisnej dĺžky .  Územie 

Malaciek sa nachádza v nadmorskej výške od 148 metrov pri  

Jakubovskom rybníku, cez 190 m. n.  m. v oblasti  Orlovských vŕškov 

až po 217 m. n. m. v chotári.   

 

Demografická si tuácia  

Na konci roka 2016 mali  Malacky podľa údajov z MsÚ 18 724 

obyvateľov. V tomto roku sa  narodilo 225 obyvateľov mesta, z toho 

101 dievčat a 124 chlapcov. Najčastejším dievčenským menom bola 

Michaela a Nina, chlapčenským Peter, Jakub, Patrik a Martin.  

Zomrelo 140 občanov. Na trvalý pobyt v meste sa prihlásilo 443 

občanov a na prechodný pobyt 39. Odhlásilo sa 410 obyvateľov mesta. 

Zrušených pobytov na základe zákona bolo 85. V meste sa v 

uvedenom roku zosobášilo 105 párov, z  toho 73 civilných a 32 

cirkevných.  Rozviedlo sa 45 manželstiev.  

 

Symboly mesta 

 

Erb mesta 

Erb mesta Malacky tvorí v modrom štíte pod strieborným 

kaštieľom a zeleným stromom bežiaci  strieborný diviak. Erb mesta je 

zaregistrovaný v heraldickom registri  Slovenskej republiky.  Súčasný 

erb bol vytvorený v  90. rokoch 20. storočia na základe najstaršieho 
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zachovaného erbu mesta,  pochádzajúceho od zemepána Štefana 

Balassu z roku 1577. Kaštieľ v  pôvodnom erbe nepredstavoval dnešný 

pálffyovský kaštieľ,  ale pôvodný zámok Balassovcov, ktorý bol v  17. 

storočí prestavaný na kláštor.  

 

 

 

Vlajka mesta 

 

Vlajka mesta Malacky zobrazuje farby mesta a skladá sa z troch 

pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky –  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 a  Stano Bellan.  

 

 

 

 

Znelka mesta 

 

Autorom hudby znelky mesta je Peter 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.  
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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.  

Primátorskú reťaz uchovával primátor mesta.  Mestské insígnie 

používal na pôde mesta primátor alebo MsZ schválení poslanci pri  

slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch. Na pôde mimo 

mesta používal mestské insígnie primátor na vyjadrenie symbolu 

štatutárnej reprezentácie mesta pri slávnostných príležitostiach, 

oficiálnych ceremoniáloch a podobne.  
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 2. Verejný život  

 

Samospráva mesta  

 

Jedným z  najdôležitejších predpisov, ktorými sa mesto riadilo,  

bol zákon o  obecnom zriadení. Podľa uvedeného zákona samos právu 

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. Podľa zákona bolo úlohou MsZ 

rozhodovať o základných otázkach života mesta,  týkajúcich sa 

hospodárenia mesta, rozpočtu, územného plánu, medzinárodnej 

spolupráce atď.  

Počas roka prebiehalo funkčné obdobie poslaneckého zboru 

zvoleného obyvateľmi mesta v  roku 2014. Zloženie MsZ bolo 

nasledovné:  

 

- za volebný obvod č. 1:  

–  Ing. Jozef Mračna (SMER -SD),  

- Ing. Jozef Halcin (nezávislý),   

- Mgr. Peter Ondruš (nezávislý),   

- za volebný obvod č. 2:  

- MUDr. Marián Haramia (SDKÚ -DS),  

- PhDr. Ing. Lucia Vidanová (nezávislá)  

- Mgr. Daniel  Masarov ič (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 3:  

- PaedDr. Viera Mária Adamovičová (nezávislá),   

                                                 
1 Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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–  Ing. Pavel Spusta (SMER-SD),  

- Mgr. Martin Mráz (nezávislý),   

- za volebný obvod č. 4:  

–  Mgr.  Martin Macejka (SaS),  

- Mgr. Anton Pašteka (SMER -SD),  

- Ing. Mgr.  Zuzana Baligová (nezávislá),  

- za volebný obvod č. 5:  

–  RNDr. Pavol Tedla (nezávislý),   

- Mgr. Katarína Trenčanská (nezávislá),  

- Ing. Marian Novota, PhD. (nezávislý),   

- za volebný obvod č. 6:  

–  Ing. Richard Hájek (nezávislý),   

- RNDr. Jozef Ondrejka  (nezávislý),   

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

 

Primátor mesta  

Primátor mesta bol podľa zákona predstaviteľom mesta a 

najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátorom Malaciek bol JUDr.  

Ing. Juraj Říha, PhD. Zástupcom primátora bol Ing. Milan Ondrovič ,  

PhD.  

 

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 bola Ing. Petra Kožuchová, ktorá v  tejto funkcii pôsobila 

od roku 2015.  
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Komisie MsZ 

Komisie MsZ, ktoré pôsobili ako poradné orgány MsZ, 

pracovali v roku 2016 v tomto zložení:  

 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a  šport:  

Predseda RNDr. Pavola Tedla, podpredseda Mgr. Anton Pašteka, 

členovia Mgr. Peter Ondruš, Mgr. Daniel Masarovič, Mgr. Alžbeta 

Šurinová, Mgr. Milan Haba, Ing. Nataša Špelicová, Milan Merc, 

PeadDr. Peter Filip.  

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch:  

Predsedníčka Mgr. MgA. Katarína Trenčanská, podpredseda Mgr. 

Mgr. Martin Macejka, členov ia Bc. Stanislav Bellan, Bc. Andrej  

Hujsa, Ing. Jozef Bulla, Bc. Milan Kojs,  Eva Režná, DiS., Mgr. Art.  

Adiana Vallová, Mgr. Martin Marek.  

 

Komisia pre sociálne veci a  zdravotníctvo:  

Predseda MUDr. Marián Haramia, podpredsedníčka PhDr. Ing. Lucia 

Vidanová, členovia Mgr. Adela Ondrisková, PhDr. Štefan Dvorský,  

Bc. Iveta Nováková, PaedDr. Martina Ambrušová, JUDr. Jozef  

Walter,  Ing. Vladimír Moravčík, Mgr. Jana Oravcová.  

 

Komisia pre územný rozvoj,  dopravu a životné prostredie:  

Predseda Ing. Milan Ondrovič, PhD.,  podpredseda Ing. Marián 

Novota, PhD., členovia Ing. Pavel Spusta, Mgr. Martin Mráz, Ing.  

Richard Hájek, Mgr. Art. Branislav Škopek, Ing. Peter Štajer, Tomáš 

Benda, Ing. arch. Martin Sládek.  
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Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku:  

Predseda RNDr. Jozef Ondrejka,  podpredseda Ing. Jozef Mračna, člen 

Ing. Mgr. Zuzana Baligová.  

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku:  

Predseda Ing. Jozef Halcin, podpredsedníčka PaedDr. Viera Mária 

Adamovičová, členovia Štefan Bauman, Bc. Miroslav Schlesinge r,  

JUDr. Andrej Kliment, Elena Škríbová, Mgr. ing. Andrej Trenčanský,  

Mgr. Robert Peťko, Mgr. Ján Kubovič, Mgr. Dušana Bieleszová, Mgr. 

Michal Dvorský.  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:  

Predseda Ing. Pavel Spusta (v priebehu roka ho vystriedal Mgr. An ton 

Pašteka), členovia Mgr. Martin Macejka a  RNDr. Pavol Tedla.  

 

Rada seniorov a osôb so zdravotným postihnutím  

Rada bola stály poradným, koordinačný a iniciatívny orgánom 

primátora mesta pre otázky postavenia seniorov a osôb so zdravotným 

postihnutím. Rada bola zostavená ako jedenásťčlenná. Členmi boli  

Elena Kopčová, predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska –  ZO 

Malacky, Viera Janečková, predsedníčka Slovenského zväzu telesne 

postihnutých –  ZO Malacky, Milan Kenda, člen Únie nevidiacich a 

slabozrakých - ZO č. 52 Malacky, Pezinok, Senec, Alžbeta Dubajová, 

členka OZ Zlatý vek, Eva Dunárová, predsedníčka ZZP Viktória –  ZO 

Malacky, Miroslav Zobok, predseda Združenia kresťanských seniorov 

Slovenska –  Klub Malacky, Veronika Kunšteková, predsedníčka OZ 

Kardioklub Malacky,  Viera Šimeková, predsedníčka Svitania –  ZPMP 

v Malackách, Mária Trenčíková, podpredsedníčka Klubu zdravotne 

postihnutej mládeže a detí  Malacky, Lucia Vidanová, zástupkyňa 
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riaditeľky Vstúpte,  n.  o.  a Daniela Malinová, vedúca Klubu 

dôchodcov mesta Malacky –  MsÚ Malacky.  

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

MsZ sa stretávalo pravidelne, najmenej raz za dva mesiace.  

V priebehu roka 2016 sa poslanci na zasadnutí MsZ stretli päťkrát,  

z toho raz mimoriadne.   

Spôsobilé rokovať a uznášať sa bolo MsZ vtedy, ak sa 

zasadnutia zúčastnila viac ako polovica všetkých poslancov. V  roku 

2016 sa na každom rokovaní stretol  dostatočný počet poslancov. Na 

prijatie uznesenia bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov a na prijatie VZN súhlas trojpätino vej väčšiny 

prítomných poslancov. Zasadnutia zvolával a viedol primátor mesta.  

Zasadnutia boli verejné. Videozáznam z  každého zasadnutia bol 

prenášaný cez internet v  reálnom čase,  neskôr bol vždy na webstránke 

mesta zvukový záznam aj videozáznam.  

 

1. zasadnutie 17. marca 

Poslanci schválili  formou VZN určili  názov novej ulice,  ktorá 

dostala pomenovanie "Ludwiga Angerera".  Schválil i  VZN o zákaze 

požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na 

území mesta Malacky, VZN o ochrane nefajčiarov, VZ N o používaní 

niektorých pyrotechnických výrobkov na území mesta Malacky. 

Zrušili VZN o vykonávaní kontrolnej  činnosti na území mesta.  

Poslanci si  vypočuli správy o kontrolnej  činnosti,  informácie o 

hodnotení prioritných cieľov za rok 2015 a ďalšie materiá ly.  

 

2. zasadnutie 20. apríla  

Jediným bodom mimoriadneho zasadnutia MsZ bolo schválenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie kúpy vozidla na zber a 
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odvoz odpadu pre TEKOS v rámci schválenej žiadosti  o dotáciu 

"Triedený zber skla Malacky". Poslanci finančné prostriedky na tento 

účel schválili .  

 

3. zasadnutie 23. júna  

Poslanci schválili  VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia,  aktualizovali  VZN o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 

zariadeniach a VZN o úhradách za sociálne služby poskytované 

Mestom Malacky, ako aj VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom. Zrušili VZN o požiarnom poriadku 

mesta Malacky. Schválili  záverečný účet mesta za rok 2015 a správy o 

výsledkoch hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií  

mesta. MsZ schválilo zmenu aktuálneho rozpočtu mesta a 

príspevkových organizácií  mesta MCK a AD HOC.  Schválilo tiež 

investičný zámer II.  etapy modernizácie verejného osvetlenia s cieľom 

zníženia energetickej náročnosti a generel cyklistickej dopravy mesta 

Malacky. Schválili  zmenu v poste predsedu a podpredsedu Komisie 

pre financie, legislatívu a správu majetku. Novým predsedom komisie 

sa stal Ing. Jozef Mračna, podpredsedom ...  

 

4. zasadnutie 29. sep tembra 

Poslanci si  vypočuli správu z kontroly hospodárenia a 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v neziskovej 

organizácii  Inkubátor Malacky, n.o.  vo vzťahu k vykazovanej strate.  

MsZ aktualizovalo VZN o úhradách za sociálne služby poskytovan é 

mestom Malacky a VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania psov. 

Schválilo VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach a trhové poriadky. Poslanci schválili  
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zmenu aktuálneho rozpočtu MsCSS. Vypočuli si informáciu o zmen e 

organizačného poriadku MsÚ.  

 

5. zasadnutie 8.  decembra 

Na decembrovom rokovaní poslanci schválil i  nové VZN o 

dotačnej a grantovej politike mesta Malacky, VZN o výške dotácie na 

prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017  a VZN o miestnom 

poplatku za rozvoj.  Aktualizovali VZN o školských obvodoch ZŠ, v 

rámci ktorého sa ulica Ludwiga Angerera zaradila do obvodu ZŠ 

Záhorácka. MsZ schválilo rozpočet mesta na nasledujúci rok s 

výhľadom na roky 2018 a 2019, rovnako aj rozpočty príspevkových 

organizácií mesta.  MsZ schválilo zmenu aktuálneho rozpočtu MCK 

Malacky. Poslanci odobrili práce na zmenách a doplnkoch územného 

plánu mesta.  MsZ sa zaoberalo vizualizáciami možnej rekonštrukcie 

verejných toaliet na Kláštornom námestí .  

 

Mestský úrad (MsÚ)    

 Mestský úrad sídlil  na Radlinského ulici číslo 1, v  bývalej  

administratívnej budove spoločnosti Nafta. V týchto priestoroch 

fungoval úrad do konca augusta. Následne sa presťahoval a v nových 

priestoroch v budove podnikateľského inkubátora začal fungovať 5.  

septembra. Nová adresa bola Bernolákova ulica 1/A. Na prízemí sa 

nachádzalo klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika,  

evidencia obyvateľstva, sociálna pomoc a služby), vedenie mesta a 

ďalšie oddelenia a útvary mesta sídlili  na 3. a 4. poschodí.   

 Prednostkou MsÚ, ktorá viedla a  organizovala prácu MsÚ, bola 

Ing. Ľubica Čikošová, ktorá predtým zastávala post  hlavnej 

kontrolórky mesta.  Jej ďalšími úlohami bolo zabezpečovať 

hospodársky a správny chod ú radu, zostavovať návrh rozpočtu úradu a 
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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 jej uloží MsZ a primátor mesta.  

Prednostka MsÚ zodpovedala 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,  primátora a ďalších orgánov 

mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich 

činnosti , symboly mesta a  ďalšie záležitosti.  

 Od februára sa Malacky stali súčasťou portálu Odkaz pre 

starostu (www.odkazprestarostu.sk). Tento umožňoval obyvateľom 

rýchlo a jednoducho nahlásiť svoje podnety pre mestský úrad. 

Následne začala plynúť 14 -dňová lehota na odpoveď úradu občanovi o 

stave riešenia problému. Služba bola využívaná často, išlo 

predovšetkým o podnety týkajúce sa ciest, chodníkov a znečistenia 

životného prostredia. Počas prvého týždňa prišlo 36 podnetov. 

Prevádzkovateľom portálu bola nezisková organizácia Inštitút pre 

dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Ten raz ročne zverejňuje rebríček 

úrovne komunikácie samospráv s občanmi.  

 Mesto zrealizovalo projekt Elektronizácia samospráv. Daňové 

priznania,  oznámenia, žiadosti,  podnety atď. mohli občania podávať 

priamo zo svojho počítača bez povinnosti prísť osobne na mestský 

úrad. Aj naďalej  mali občania možnosť podávať podnety osobne v 

Klientskom centre MsÚ, obe formy podania boli rovnocenné. 

Podmienkou pre elektronickú komunikáciu bola eIDkarta - 

elektronický občiansky preukaz s čipom obsahujúcim zaručený 

elektronický podpis.   
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Mestská polícia (MsP)  

Činnosť zamestnancov MsP pri zabezpečovaní verejného 

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.  

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 zabezpečila objekt a pri podozrení z vniknutia vykonali  

službukonajúci pracovníci kontrolu objektu a prípadných narušiteľov 

zadržali.  Prioritou nebola osoba páchateľa, ale ochrana majetku 

klienta (firmy).   

MsP realizovala niekoľko preventívnych programov v  rámci 

Komplexného programu prevencie kriminality.  Cieľovými skupinami 

boli najmä deti MŠ a  ZŠ a  seniori.  

V meste fungoval mestský kamerový systém, ktorý bol 

predovšetkým prostriedkom situačnej prevencie.  Kamery sa využívali  

i  na okamžité preverovanie okolnosti prípadov telefonicky 

oznámených na pracovisko MsP, prípadne na ich archiváciu.  Najviac 

zaevidovaných priestupkov sa týkalo dopravy.   

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 ul.  Cesta mlád eže a  na 

Brnianskej ulici .  

Okrem uvedených činností zabezpečovala MsP ďalšie činnosti  –  

prijímala a  preverovala oznámenia a písomnosti , poskytovala 
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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.  

MsP mala v tomto roku popri  vlastnej webstránke aj stránku na 

facebooku.  

 

 

Mestské organizácie  

 

Rozpočtové organizácie 

 Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrila Materská škola s 

elokovanými triedami 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 inštitúciách píše v  časti  Školstvo.  

 

Príspevkové organizácie  

 Príspevkovými organizáciami mesta bol AD HOC (podrobnejšie 

v kapitole Šport),  Mestské centrum kultúry (podrobnejšie v  časti 

Kultúra) a  Mestské centrum sociálnych služieb (podrobnejšie 

v kapitole Sociálna oblasť a zdravotníctvo).  

 

Obchodné spoločnosti s  účasťou mesta  

 

Tekos Malacky, s.  r. o.  

 Obchodná spoločnosť so 100 -precentnou účasťou mesta sídli la 

na Partizánskej ulici . Konateľom spoločnosti bol Ing. Juraj Schwarz.  

Predmetom podnikania spoločnosti  bolo poskytovanie zmluvne 
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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 osvetlenia,  údržbu zelene, zber,  

prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov, ktoré vznikali na území mesta Malacky.   

Spoločnosť tiež poskytovala služby fyzickým a  právnickým osobám, 

napríklad vývoz  tuhého komunálneho odpadu, vývoz fekálií ,  zber a  

nakladanie s druhotnými surovinami, práce stavebnými mechanizmami 

a zariadeniami a podobne .  Podrobnejšie informácie o  nakladaní 

s odpadmi sú v  časti Životné prostredie.  

   

Iné spoločnosti  

 Na konci roka 2016 malo mesto 5 -percentný podiel  

v spoločnosti  Nemocničná, a.s,  ktorá prevádzkovala malackú 

nemocnicu. Ďalej  mao 2,489 -percentný podiel  v  spoločnosti  

Bratislavská vodárenská spoločnosť,  a.  s.,  jedenpercentný podiel  

v spoločnosti Eurovalley, a. s .,  málo významný podiel v  spoločnosti  

UniCredit Bank Slovakia, a. s. a  podiel  v spoločnosti REMA, a. s. ,  

ktorá bola v  likvidácii.  

 

Neziskové organizácie  

 

Podnikateľský inkubátor  

 Organizácia vznikla za účelom  podpory zakladania 

inovatívnych firiem prostredníctvom ponuky kvalitných priestorov a 

špecializovaných poradenských služieb zameraných na začínajúce 

firmy. Inkubátor im poskytoval finančne výhodné priestory na 
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obdobie až do troch rokov. Rozloha priestorov inkubátora 

predstavovala takmer 4800 metrov štvorcových.  

 Inkubátor prešiel v tomto roku väčšou zmenou, ktorá 

pozostávala zo zmenšenia priestorov - časť prízemia a celé tretie a 

štvrté podlažie slúžili od konca leta pre presťahovaný MsÚ (viac v 

kapitole venovanej verejnému životu).  Ako dôvody boli vedením 

mesta uvedené nevyťaženosť priestorov inkubátora a hospodárska 

strata organizácie.  

Riaditeľ inkubátora Valentín Magdolen bol na konci marca 

odvolaný, jeho funkciu riaditeľa prevzala prednostka MsÚ Ľubica 

Čikošová.  

 

Zastupiteľstvo BSK 

 Malacký okres v  zastupiteľstve BSK v  období 2013-2017 

zastupovali  Marián Haramia, Oskar Dobrovodský a  Martin Macejka 

(všetci Malacky a  okolie2), Roman Maroš (oblasť okolo Stupavy 3) 

a Peter Švaral (oblasť okolo Malých Karpát 4).  

 

Iné inštitúcie  

 

Štátna  polícia  

Riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ SR bol plk. 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, Studienka a 

vojenský obvod Záhorie. V meste Malacky nebola samostatne 

zriadená hliadková služba.  

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

Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod. 
3 Obvod tvorili obce Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor. 
4 Obvod tvorili obce Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, 

Sološnica. 
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Súdnictvo a prokuratúra  

Okresný súd sídlil na Mierovom námestí  č.  10. Predsedom súdu 

bol JUDr. Ľubomír Hudák. Okresná prokuratúra sídlila na Sasinkovej  

ulici  č .  71.  

 

Hasiči  

Riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a  záchranného 

zboru v Malackách bol pplk. Mgr. Juraj Slovinský. Veliteľom 

Záchrannej brigády HaZZ, ktorý sídlil na Továrenskej ulici, bol pplk. 

Ing. Emil Horváth.  Veliteľom družstva bol npr. Stan islav Slezák. 

Sídlo riaditeľstva bolo na Legionárskej ulici 882. K zásahovému 

obvodu malackej brigády patril Bratislavský, Trnavský a Nitriansky 

kraj, ale aj  dva okresy Trenčianskeho kraja.  

Tradičný deň otvorených dverí pri  príležitosti sviatku svätého 

Floriána - patróna hasičov - bol 6. mája v priestoroch Okresného 

riaditeľstva HaZZ na Legionárskej ulici.  Súčasťou programu boli  

prehliadky hasičskej echniky a výstroje, ukážky činností psovodov PZ 

a ukážka hasenia vozidla a jeho strihania vyslobodzovacím ná radím.  

Mestský hasičský zbor bol zriadený mestom Malacky. Jeho 

členmi boli aj  členovia Dobrovoľného hasičského zboru Malacky. 

Veliteľom bol Ivan Šíra.  

 

Okresný úrad a  okresný úrad  

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

právnickou osobou  spadajúcou pod Ministerstvo vnútra SR. 

Prednostom úradu bol Ing. Jozef Mračna. Organizačne sa úrad členil  

na tieto odbory:  cestnej  dopravy a pozemných komunikácií ,  

starostlivosti o životné prostredie, pozemkový, katastrálny.  

Obvodný úrad v Malackách sa č lenil  na t ieto odbory:  

organizačný odbor,  odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor 
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živnostenského podnikania, odbor civilnej ochrany a krízového 

riadenia a ekonomický odbor.   

 

Daňový úrad  

 Daňový úrad sídlil  na Záhoráckej ulici 17.  

 

 

Medzinárodná spolupráca 

 

Partnerské mestá Malaciek  

 V roku 2016 boli partnerskými mestami Malaciek maďarské 

mesta Sarvaš a  Albertirša, poľské mesto Žnin a  moravské mesto 

Veselí  nad Moravou. Malacky navštívili v  priebehu roka 2016 

zástupcovia partnerského mesta Žnin. V lete to bola športová 

delegácia.  Hostia si  pozreli miestne pamiatky, prijal ich primátor  

mesta.  Desať detí  z malackých škôl sa v lete zúčastnilo päťdňového 

letného tábora v Žnine. Stretli sa tam s rovesníkmi z Veselí  nad 

Moravou (Česká republika), Albertishe (Maďar sko) a Birštonas 

(Litva).  

 V septembri sa primátor Juraj  Říha spolu s FS Macejko 

zúčastnil  v Sarvaši  kultúrneho podujatia Slivkové dni.  

   

Iné udalosti  

 

Pietna spomienka 

 19. januára sa v areáli vojenského letiska Kuchyňa uskutočnila 

pietna spomienka. Dôvodom bol fakt, že uplynulo desať rokov od 

tragédie,  keď pri  návrate z misie v Kosove zahynulo 42 slovenských 

vojakov. Vojenské dopravné lietadlo AN -24, patriace samostatnej  

dopravnej letke v Kuchyni, sa vtedy krátko pred pristátím zrútilo v 
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Maďarsku. Medzi obeťami tejto najväčšej tragédie ozbrojených sí l v 

dejinách SR bolo aj  osem  príslušníkov Vojenského útvaru Kuchyňa: 

 pplk. Miroslav Novák, kpt.  Tomáš Žipaj, kpt. Norbert Kumančík, kpt.  

Róbert  Soľava, npor. Ján Hejduk, práp. Ondrej  Keszi, nrtm. Karol  

Malat in a čat . Bronislava Gregorovičová. Pietna spomienka sa konala 

pri pamätníku tragédie v areáli letiska.  

 

Parlamentné voľby  

5. marca sa konali parlamentné voľby. Malacky boli rozdelené 

na dvanásť okrskov. Volebné miestnosti boli otvorené v čase 7. -22. h.  

Vo voľbách kandidovalo 23 strán a hnutí. Volieb sa zúčastnilo 59,82 

percent oprávnených voličov. Víťazom sa stala strana SMER - 

sociálna demokracia, ktorá získala 28,28 percent hlasov a v 

parlamente získala 49 kresiel . Druhá v poradí bola Sloboda a 

solidari ta so ziskom 12,1 percent (21 mandátov).  Treťou stranou bola 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti –  NOVA so ziskom 11,02 

percent (19 mandátov). Do parlamentu sa ešte dostala Slovenská 

národná strana so ziskom 8,64 percent (15 mandátov),  Kotleba -  

Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 8,04 percent (14 mandátov),  

SME RODINA - Boris Kollár so ziskom 6,62 percent (11 mandátov),  

MOST - HÍD so ziskom 6,5 percent (11 mandátov) a #SIEŤ so ziskom 

5,6 percent (10 mandátov). Do parlamentu sa prvý raz nedostalo 

Kresťanskodemokratické hnutie,  ktoré získalo 4,94 percent hlasov. 

Vládu po voľbách vytvorila koalícia SMER –  sociálna demokracia,  

Slovenská národná strana, MOST –  HÍD a #SIEŤ.   

V Malackách vyhrala strana SMER –  sociálna demokracia so 

ziskom 2379 hlasov (26,55 percent). Sloboda a Solidarita získala v 

Malackách 1653 hlasov (18,45 percent).  OĽANO –  NOVA, získala 

1229 hlasov (13,71 percent). Strana SME RODINA - Boris Kollár 

získala 961 hlasov (13,71 percent),  ĽS Naše Slovensko 610 hlasov 
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(6,8 percent),  SNS 567 hlasov (6,32 percent), #SIEŤ 550 hlasov (6,13 

percent). Hlasy dostali aj ďalšie politické strany a hnutia. Kompletné 

výsledky sú uvedené v prílohe zápisu do kroniky za tento rok. 

Celková volebná účasť v Malackách bola 58,84 percent.  

 

Malacká šošovica  

 Jarmok s názvom Malacká šošovica sa konal 28. mája a  24. 

septembra na Kláštornom námestí.  Okrem predajných a prezentačných 

stánkov zameraných na regionálnych výrobcov bol pripravený 

sprievodný program. Obsahoval vystúpenie ţiakov ZUŠ, prehliadku 

krýpt,  lukostreľbu,  mobilnú kniţnicu, diskusie a ď alšie aktivity.  

Hlavnými organizátormi boli občianske združenia Malacké pohľady,  

Ľudia pre Malacky, UV a nezisková organizácia Vstúpte. Podujatie 

podporilo aj mesto Malacky.  

 

Míľa pre mamu  

7. mája prebiehal v zámockom parku trinásty ročník 

celoslovenského pochodu Míľa pre mamu. Tohtoročná téma Míle pre 

mamu znela :  tradície v srdci. V Malackách sa zúčastnilo 622 ľudí.  

Súčasťou podujatia bol bohatý kultúrny program a hry pre deti.  

 

Deň rodiny  

5. júna prebiehal na školskom dvore  Spojenej školy sv. 

Františka Assiského Deň rodiny. Bohoslužby celebroval páter T. 

Lesňák. V programe sa predstavili deti z cirkevnej školy, detské 

divadielko z Divadla na hambálku, folklórny súbor Lábjan i kapela 

Kéfas.  Organizátori pripravili  aj sprievod ný program.  

 

 

 



 27 

Poľovnícky deň  

13. augusta sa konal v  zámockom parku už tradičný Poľovnícky 

deň.  Počas celého dňa bol pripravený kultúrny program  pre všetky 

vekové kategórie , množstvo špecialít ,  ukážky vábenia zveri,  výstavy 

psov a iné atrakcie a súťaže.  

 

Konferencia o  Mackovi  

 15. októbra sa v malackom kine konala 1. medzinárodňí 

konferencia o Mackovi.  Išlo o podujatie pozostávajúce z odborných 

príspevkov o živote a diele Macka z pesničky Išeu Macek do 

Mauacek. Cieľom podujatia, ktoré pod hlavičkou MCK zor ganizovali  

Stano Bellan a Martin Macejka, bolo spropagovať Malacky a  vzbudiť 

záujem o  tému malackej identity.  V rámci programu odzneli aj  

prednášky dekanky Právnickej fakulty TU v Trnave Andrey 

Olšovskej,  etnomuzikológa Petra Michaloviča, agrárneho etnogra fa 

Petra Slavkovského a ďalších. Podujatie navštívilo približne sto ľudí, 

reportáž priniesla v  spravodajstve televízia Markíza a  denník Nový 

Čas, reportážou sa k  podujatiu vrátil aj týždenník Slovenka ,  rovnako 

regionálne médiá .  

 

Svätomartinský sprievod  

11. novembra v zámockom parku prebiehal tradičný 

svätomartinský lampášikový sprievod. V rámci programu bola 

odohratá scénka so sv. Martinom, ktorý sa podelil o svoj plášť so 

žobrákom. Deti, pre ktoré bolo podujatie určené, sa potom symbolicky 

podelili  o svätomartinské rožky so svojimi blízkymi.  
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3. Ekonomická oblasť  

 

Hospodárenie mesta  

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený mestským 

zastupiteľstvom 10. decembra 2015. V priebehu roka 2016 prešiel  

desiatimi zmenami, naposledy rozpočtovým opatrením primát ora z 15. 

decembra 2016.   

Celkové príjmy mesta dosiahli  za rok 2016 sumu 14.142.542,76 

eur,  bol teda naplnený v  porovnaní s  rozpočtom na 103,82 percent.  

Z toho boli bežné daňové príjmy 9.074.602,51 eur, bežné nedaňové 

príjmy 794  416,78 eur,  bežné príjmy –  granty a transfery 2.847.809,39 

eur, kapitálové prí jmy boli 331  400,71 eur, príjmové finančné 

operácie boli  677  064,63 eur a príjmy rozpočtových organizácií  

s právnou subjektivitou: bežné 417  248,74 eur,  kapitálové  prí jmy 

neboli.    

Celkové výdavky mesta dosiahli  za rok 2016 sumu 

13.160.307,06 eur, čo predstavovalo 97,36 percent oproti rozpočtu.  

Z toho boli bežné výdavky 10.902.037,52 eur, kapitálové výdavky 

1.840.977,36 eur, výdavkové finančné operácie 414  352,18 eur, bežné 

výdavky rozpočtových organizácií  s právnou subjektivitou 

5.297.408,44 eur,  kapitálové výdavky týchto organizácií 2  940 eur.   

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

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorýc h zákonov v  znení 

neskorších predpisov skončilo prebytkom 719  523,25  eur. Zostatok 

finančných operácií  k 31.12.2016 predstavoval sumu 262.712,45 eur.  

Z uvedenej sumy boli podľa zákona vylúčené finančné prostriedky 

účelovo určené na bežné a  kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ako aj  nevyčerpané prostriedky 

podľa osobitných predpisov. Zostatok finančných prostriedkov za rok 
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2016 po vylúčení uvedených finančných prostriedkov predstavoval 

sumu 895 343,15 eur. Prebytok hospodárenia  bol zdrojom rezervného 

fondu mesta. Rezervný fond na konci roka 2016 tvorila suma 

165 758,36 eur. Sociálny fond, ktorého tvorbu a  použitie upravovala 

kolektívna zmluva, tvorila na konci roka suma 4  697,66 eur.  

Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospo dársky 

výsledok zisk vo výške 2  562,80 eur,  MsCSS dosiahlo stratu v sume -

29 098,43 eur a MCK dosiahlo stratu vo výške -4 231,90 eur.  

 

Dane a poplatky 

 

Daň z nehnuteľností  

 Daň z  nehnuteľností  mala tri  zložky –  daň z  pozemkov, daň zo 

stavieb a daň z  bytov .  Daň zo stavebných pozemkov mala sadzbu 1 

percento z výmery pozemku, pri ornej pôde bola sadzba 1,04 percenta, 

rovnako pri záhradách a  lesných pozemkoch, na ktorých boli  

hospodárske lesy, rybníky s  chovom rýb a  ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy. Zastavané plochy a  nádvoria a  ostatné 

plochy mali sadzbu 3,75 percent.   

Pri dani zo stavieb sa suma odvodzovala od zastavanej plochy, 

pričom za každý meter štvorcový stavby určenej na bývanie a  drobnej 

stavby majúcej doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu sa platilo 0,20 

eur. Rovnaká sadzba bola aj za stavby na pôdohospodársku produkciu,  

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu. Ročná upravená sadzba z a stavby rekreačných 

a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu bola 

0,50 eur za meter štvorcový. Ročná upravená sadzba   za samostatne 

stojace garáže a samostatné   stavby hromadných garáží   a stavby 

určené   alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových 

domov bola 0,70 eur za meter štvorcový. Sadzba 3,465 eur za meter 
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štvorcový sa týkala priemyselných stavieb, stavieb slúžiacich 

energetike, stavieb slúžiacich stavebníctvu, stavieb využívaných  na 

skladovanie vlastnej   produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, ako aj stavieb používaných  na ostatné podnikanie a na 

zárobkovú činnosť,  skladovanie a  administratívu súvisiace s  ostatným 

podnikaním a  zárobkovou činnosťou. Ostatné stavby, neuvedené 

vyššie,  mali sadzbu 2 eurá za štvorcový meter.  

Daň z  bytov sa vypočítavala na základe podlahovej plochy 

bytov. Za meter štvorcový plochy bytu sa platilo 0,20 eur, za meter  

štvorcový nebytového priestoru určeného na podnikanie 3,465 eur a  za 

meter štvorcový plochy nebytového priestoru určené ho na iné účely 

ako podnikanie 0,70 eur.  

 

Daň za psa  

 Daň sa plati la za psa staršieho ako šesť mesiacov. Za psa 

chovaného v  rodinnom dome 10,40 eur za rok, za psa v  bytovom dome 

41,60 eur za rok a  za psa držaného za účelom stráženia objektov 34,30 

eur za rok.  

 

Daň za ubytovanie  

 Daň sa platila za ubytovanie v  ubytovacom zariadení na území 

mesta.  Sadzba bola 0,52 eur za osobu na jedno prenocovanie.  

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Výška bola stanovená za každý začatý meter štvorcový a deň 

podľa rôznych kritérií a kategórií využitia verejného priestranstva.  

Napríklad stánok na ambulantný predaj gastronomických výrobkov s  

viac ako jedným produktom je v centre mesta bol spoplatnený 20 

eurami/m2/deň. Mimo centra mesta bola suma nižšia.  Podobne 
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reklama a propagácia podnikateľských aktivít v centre mesta stála 

0,50 eur/m2, v ostaných častiach mesta 0,30 eur/m2.  

Daň sa neplatila za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na 

verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu,  ktorej  celý 

výťažok bol určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.   

 

Poplatky za komunálny odpad  

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady bola stanovená pre fyzické osoby vo výške 0,0520 eur za 

jednu osobu a jeden kalendárny deň a pre právnické osoby vo výške 

0,0084 eur za jeden liter vyprodukovaného komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu.  

 

Nezamestnanosť  

 V priebehu roka bolo do evidencie uchádzačov o zamestnnie 

zaradených 249 Malačanov. Z evidencie bolo vyradených 969 

Malačanov. Na konci roka bolo v evidenc ii 445 obyvateľov mesta,  z 

toho 15 do 20 rokov, 59 vo veku 20-25 rokov, 58 vo veku 25-30 

rokov, 59 vo veku 30-35 rokov, 47 vo veku 35-40 rokov, 54 vo veku 

40-45 rokov, 35 vo veku 45-50 rokov, 46 vo veku 50-55 rokov, 60 vo 

veku 55-60 rokov, 12 vo veku nad 60 rokov. Z celkového počtu bolo 

66 s ukončeným druhým alebo tretím stupňom vysokoškolského 

štúdia.  Najväčší podiel  tvoril i pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  

(98) a pracovníciv službách a obchode (87). V rámci okresu Malacky 

bola na začiatku roka evidovaná miera nezamestnanosti 5,58 percent,  

na konci roka 4,46 percent.     
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4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

 

Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS)  

MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky. Sídlilo 

na Ul.  1.  mája. Riaditeľkou bola Mgr. Meláni a Dujsíková.  

MsCSS poskytovalo služby starým a zdravotne postihnutým 

občanom, ktorí  boli pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na 

pomoc iných osôb. MsCSS poskytovalo tri základné služby:  

prevádzkovalo zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečoval o 

opatrovateľskú službu v  domácnosti a  stravovanie.  MsCSS 

prevádzkovalo tiež 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.  Začiatkom októbra bol 

v MsCSS deň otvorených dverí .  

 

Detský domov Macejko  

Detský domov Macejko sídlil na Hviezdoslavovej ulici 73. 

Riaditeľkou detského domova bola Mgr. Zdenka Klasová. V Detskom 

domove Macejko boli deti od narodenia až do dospelosti. Kapacita 

bola približne 40 detí. Časť detí ,  ktoré boli zdravé, resp. neboli  

špecializované, bývala vo dvoch rodinných domoch (na Rakárenskej 

ulici  a na ul . Duklianskych hrdinov), tieto deti navštevovali SpŠ a  ZŠ 

v meste.  Ďalšie deti , ktoré boli  špecializované, bývali  v  domoch na 

uliciach J. Kubinu a Hviezdoslavova. V novembri pribudla skupina 

mladých dospelých, ktorá samostatne hospodárila v  byte na Mierovom 

námestí . Okrem toho bolo päť profesionálnych rodín, v ktorých boli  

prevažne deti  od 0 do 6 rokov. Týmto deťom bola starostlivosť 

poskytovaná vo vlastnej domácnosti  profesionálnych rodičov, ktorí  

boli zamestnancami Detského domova Macejko.  
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Vstúpte, n. o.  

Vstúpte, n.o. bolo regionálne rehabilitačné stredisko s  denným 

stacionárom pre ľudí s  mentálnym postihnutím. Bolo jediným 

poskytovateľom takéhoto druhu sociálnych služieb pre ľudí 

s mentálnym postihnutím v  regióne. Sídlo organizácie bolo na Ul. 1.  

mája 15. Rehabilitačné stredisko navštevovali  klienti rôzneho veku, 

s rôznym druhom i  stupňom mentálneho i  viacnásobného postihnutia.  

V rámci  Vstúpte fungovala 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 , Malacky bez bariér a  Restaurant Day. Klienti sa 

tiež zúčastňovali v  kultúrnom programe ďalších podujatí.   

29. januára sa konal vo Veľkých Levároch 5. ročník 

reprezentačného benefičného plesu Vstúpte.  

Klienti Hanka Sýkorová a Karol Hlavenka reprezentoval i v máji  

Malacky na 1.  majstrovstvách Slovenska v plávaní mládeže s 

Downovým syndrómom. Hanka získala v kategórii  žien zlatú medailu 

v disciplíne 25 m voľný spôsob a striebornú medailu na 50 m prsia.  

Karol Hlavenka skončil  v mužských kategóriách 50 a 100 m  prsia na 

4. mieste. Úspechy boli okrem iného výsledkom akvaterapie, ktorú 

klienti Vstúpte absolvovali v ŠH Malina.   

Organizácia oslavovala koncom roka desiate výročie existencie.  

6. novembra prebiehala v kine slávnosť, kde boli  odovzdávané plakety 

za podporu organizácie. Laureátmi ocenenia boli Eliška Klenová (prvá 

predsedníčka OZ Svitanie ZPMP Malacky), Stefi  Nováková 

(riaditeľka Domu Svitania v Jakubove),  Inge Dohmwirth (dlhoročná 

podporovateľka Svitania z Nemecka), Juraj Říha a Jozef Ondrejka 

(aktuálny a bývalý primátor Malaciek),  Jana Petrakovičová (riaditeľka 

UPSVaR), Michaela Šopová (riaditeľka odboru sociálnych služieb 
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BSK). Ocenenie si  odniesli aj Jozef Húšek, predseda Správnej rady 

Vstúpte,  n.  o.,  Mária Vaškovičová z Nadácie Krištáľové krídlo, 

keramičky Libuška Čtveráková a Mária Zemeneová - autorka návrhu 

plakety.  

 

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 Vontszem ű. 

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 starostlivosť –  ubytovanie, stravu, ošatenie, možnosti  

osobnej hygieny –  ale aj poradenské rozhovory. Jeden klient mohol 

v Betánii zostať po dobu jedného roka, v  odôvodnených prípadoch 

mohol byť tento čas predĺžený maximálne na tri roky. Kapacita centra 

bola v mužskej časti  20 miest a  v ženskej časti  21 miest.  Priestor bol  

prenajatý od mesta za symbolickú sumu. Mesto Malacky poskytovalo 

pre klientov centra príspevok na jedno teplé jedlo v sume 0,50 -€ na 

osobu, a to ako príspevok na stravu pre občanov v núdzi.  

 

Rómovia na Družstevnej ulici  

Problém s  neprispôsobivými rómskymi obyvateľmi z 

Družstevnej ulice,  opisovaný v  zápisoch do kroniky za 

predchádzajúce ročníky, pretrvával aj  v  roku 2016.  

 

Areál sociálneho bývania  

Areál sociálneho bývania na Hlbokej ulici  prešiel v priebehu 

roka rekonštrukciou. V rámci rekonštrukcie vznikli  v areáli  tri byty a 



 35 

miestnosť na stretnutia miestnych obyvateľov a výkon sociálnej práce.  

Náklady dosiahli výšku 83 tisíc eur, z toho 40 tisíc tvorila dotácia od 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  

 

Potravinové bal íčky  

Slovenská katolícka charita ako distribútor rozdávala v lete 

prostredníctvom mesta Malacky potravinové balíčky ľuďom v hmotnej 

núdzi a viacdetným rodinám. Balíčky obsahovali  cestoviny (špagety,  

kolienka, slovenskú ryžu),  fazuľu, sušený hrach, ryžu, ol ej, cukor,  

múku, konzervy, sardinky, instantné polievky, paradajkový pretlak a 

sušené mlieko. Obyvatelia s nárokom na potravinovú pomoc boli v 

predstihu informovaní o svojom nároku.    

 

Nemocnica 

Malackú nemocnicu, ktorá sa nachádzala v  zámockom parku, 

prevádzkovala spoločnosť Nemocničná, a. s . Mesto Malacky malo 

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

skupiny MEDIREX GROUP. Predsedom predstavenstva Nemocničnej,  

a. s .,  bol MUDr. Radoslav Bardún, ktorý bol majoritným akcionárom 

spoločnosti (96 percent). Výkonným riaditeľom nemocnice bol Ing.  

Peter Kalenčík.   

 Jednou z najdiskutovanejších tém bola opäť pohotovostná 

služba. Lekárska služba prvej pomoci (LSPP), ktorá bola 

v predchádzajúcom období na Malom námestí, po problémoch 

začiatkom roka skončila. Služby pohotovosti  pre dospelých v 

obmedzenom režime dočasne prevzala Nemocnica s poliklinikou 

v Malackách, neskôr na základe povolenia od BSK začala riadne 

fungovať. Detská pohotovosť bola v Bratislave, zabezpečovala ju  

Detská fakultná  nemocnica s poliklinikou na Kramároch. Od júna bola 

v Malackách obnovená detská pohotovosť, ktorú v priestoroch 
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malackej nemocnice prevádzkovala spoločnosť VyDePo s.r.o.  

Pohotovosť fungovala cez pracovné dni v čase od 18. hodiny večer do 

6. hodiny ráno a počas víkendov. LSPP nahrádzala ambulanciu 

všeobecného lekára v čase mimo ordinačných hodín.  

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) bola určená pre pacientov s 

vážnym, život ohrozujúcim stavom. Po problémoch 

v predchádzajúcich rokoch sa vďaka dotovaniu tejto sl užby zo strany 

BSK podarilo zabezpečiť finančné krytie ÚPS, ktorá bola poskytovaná 

v nemocnici  v priebehu celého roka.  

 

Zdravotné strediská  

Zdravotné stredisko Gajdár sídli lo na Legionárskej ulici  č. 

5265, neďaleko železničného priechodu, známeho ako U Ga jdára.  

Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku starostlivosť 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.   

Ďalšie zdravotné stredisko bolo na sídlisku Juh ,  na ulici  

Ľudovíta Fullu 5274. Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku 

starostlivosť v odboroch: pediatria,  všeobecné lekárstvo pre 

dospelých, psychiatria, gynekológia,  reumatológ ia, chirurgia a 

traumatológia.   

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

supermarketom Billa. V zdravotnom stredisku sa nachádzali 

ambulancie stomatológa, logopéda a interného lekára.  
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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  elokovanými triedami. Základné 

školy boli štyri  –  tri  zriadené mestom a  jedna zriadená bratislavskou 

arcidiecézou. Gymnáziá boli dve –  jedno zriadené BSK, jedno 

zriadené bratislavskou arcidiecézou. Mesto bolo tiež 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 pôsobila jedna Materská škola (MŠ), sídliaca na 

Kollárovej ulici č. 896. Jej súčasťou boli okrem tried na Kollárovej 

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

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

ulici  a na Záhoráckej ulici v  priestoroch ZŠ .   

MŠ bola zriadená mestom Malacky ako rozpočtová organizácia 

mesta. Riaditeľkou MŠ bola v školskom roku 2015/2017 PaedDr.  

Silvia Gabrielová. Po skončení školského roka bola riadením 

poverený Mgr. Andrea Petrášová.  Zástupkyňami riaditeľky boli  

Natália Wascheková, Martina Novotová, Gabriela Šulová, Mgr. 

Svetlana Prsteková, Mgr. Simonetta Holešová .  

Poradnými orgánmi riaditeľky MŠ bola Pedagogická rada, 

zložená z  riaditeľky MŠ a  zástupkýň pre jednotlivé elokované tried y, 

a Gremiálna rada, ktorej členmi boli  okrem členov Pedagogickej rady 

aj vedúce školských jedální , ekonóm a  mzdová účtovníčka.  

V škôlke pôsobilo 95 zamestnancov, z  toho 57 učiteliek, 18 

prevádzkových zamestnancov, 17 zamestnankýň školských jedální 

a traja administratívní pracovníci .  
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Členmi Rady školy,  ktorá bola ustanovená v  roku 2014, boli  

Ing.  Mgr.  Zuzana Bal igová (predseda, za zriaďovateľa) ,  PaedDr. 

Romana Št ipanitzová ,  Bc.  Eva Cepeková (obe za pedagogických 

zamestnancov),  Jana Čelková  (nahradila ju Mgr.  Bronislava 

Barboríková) ,  JUDr.  Ingrida Hudecová,  RNDr.  PhDr. Valéria 

Slivová,  Simona Husáková (všetky za rodičov),  Mária Sedliaková 

(za nepedagogických zamestnancov),  Ing.  Nataša Špel icová,  PhDr. 

Ing.  Lucia Vidanová,  Mgr.  MgA. Katarína Trenčanská (všetk y za 

zriaďovateľa) .  

Na začiatku školského roka 2015/2016 mala škola 654 detí.  25 

detí  bolo mladších ako tri roky, trojročných bolo 1 76 ,  štvorročných 

198 ,  päťročných 16 ,  šesťročných 79.  

 

Základné školy (ZŠ)  

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

Prvý stupeň tvorili  prvé až štvrté ročníky, druhý stupeň tvorili  piate 

až deviate ročníky.  Povinná školská dochádzka bola desaťročná, 

pričom posledný rok povinnej školskej dochádzky žiaci spravidla 

absolvovali na stredných školách.  

Mesto Malacky bolo rozdelené na školské obvody troch 

štátnych ZŠ. V meste pôsobila aj cirkevná 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 apríli sa konal zápis budúcich prvákov pre školský rok 

2016/2017 v jednotlivých školách. 107 detí sa zapísalo do ZŠ Dr. J . 

Dérera, do  Spojenej školy sv. F. Assiského 66 detí, do ZŠ na Štúrovej 

ulici  sa zapísalo 71 žiakov a do ZŠ na Záhoráckej ulici  45. O prijatí  a 

neprijatí  detí rozhodovali potom riaditelia škôl.  
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Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul.  gen. M. R. Štefánika 7  

 Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Riaditeľkou školy 

Mgr. Katarína Habová. Zástupcamiriaditeľky boli PaedDr. Daniela 

Kunšteková a  Mgr. Jozefína Balúchová. V  škole pracovalo v  školskom 

roku 2015/2016 spolu 68 zamestnancov, z  toho 51 pedagogických a  17 

nepedagogických zamestnancov.  

  V škole pôsobila ako poradný orgán rada školy.  Jej  

členmi boli  od konca júna Mgr.  Andrea Cvečková  (predseda),  Ing.  

Peter  Bartošek,  MVDr.  Radvana Velebná,  Mgr.  Daniela Strelecká ,  

Juraj  Lisý,  Mgr. Peter Ondruš,  Ing.  Gabriela Janíková, MUD r .  

Marián Haramia,  Ing.  Milan Ondrovič,  Alena Khunová a  Andrea 

Sekáčová.  Rada školy sa vyjadrovala k  zásadným otázkam chodu 

školy.  

 Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli aj metodické združenia 

učiteľov prvého stupňa, metodické združenie školského klubu de tí  

(ŠKD) a  predmetové komisie pre jednotlivé predmety.  

 Školu navštevovalo 699 žiakov, z  toho 335  v prvom stupni 

a 364 v druhom stupni. 5 Počet tried v  škole bol 28 –  prváci boli  

v štyroch triedach, všetky ostatné ročníky mali vždy tri triedy. Zo 

žiakov 9.  ročníka bolo na gymnáziá pri jatých 27 žiakov, na stredné 

odborné školy (SOŠ) 37 ,  na trojročné stredné odborné učilištia 

jedenžiakov.  

 V celoslovenskom externom meraní Monitor 9 dosiahli žiaci 

školy v  celoslovenskom meradle priemerný výsledok 5 5,80  percent 

v matematike a 62,60 percent v slovenskom jazyku a  literatúre.  

 Najväčším úspechom žiakov školy bolo prvenstvo v  súťaži 

s medzinárodnou účasťou Slovensko, krajina v  srdci Európy 

a ocenenie v súťaži Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád 

                                                 
5 Stav k 31. 8. 2016. 
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Slovenčinu. Vo f ilatelist ickej olympiády získali žiaci školy 

v celoslovenskom kole dvakrát  druhé miesto.  

 V mimovyučovacom čase boli  vytvorené záujmové krúžky podľa 

výberu žiakov. Žiaci  vydávali školský časopis –  dvojmesačník 

Dérerka.  

 Pri škole pôsobilo občianske Združenie rodičov 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 Bc. 

Denisa Zváčová. Klub navštevovalo 258 žiakov. Pri  škole bola tiež 

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 44 zamestnancov, z  toho 32 pedagogických a  12 

nepedagogických zamestnancov.  

 Rada školy pracovala v  školskom roku 2015/2016 v zložení 

Mgr.  Ľubica Gavurová (predseda),  Mgr.  Si lvia Adamczaková 

(podpredseda, obe ako zástupcovia pedagogických zamestnancov), 

Beáta Klempová (zástupca nepedagogických zamestnancov),  Ing.  

Jozef  Halcin,  Daniela Ondrušová,  Bohunka Žáčková,  Rastislav 

Balačšík (všetci  zástupcovia rodičov),  RNDr.  Jozef  Ondrejka,  Ing.  

Jozef Mračna, Mgr. Martin Macejka a  Ing.  Štefan Hronček (všetci  

zástupcovia zriaďovateľa) .  Rada školy sa v  uvedenom školskom 

roku st ret la štyrikrát .  

 Ako poradné orgány riaditeľa školy pôsobilo aj  metodické 

združenie učiteľov prvého stupňa, metodické združenie ŠKD 

a predmetové komisie pre jednotlivé predmety.  
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 Školu navštevovalo 379 žiakov6,  z toho 191 v prvom stupni 

a 188 v druhom stupni. Počet tried bol 19 .  Na gymnáziá boli prijatí 

jedenásti  žiaci  9.  ročníka, na SOŠ 19 žiakov, na 3 -ročné SOŠ osem 

žiakov. Na konci školského roka neprospelo celkovo deväť  žiakov zo 

všetkých ročníkov. Zníženú známku zo správania malo celkovo 

štrnásť  žiakov .  

 V celoslovenskom externom meraní Testovanie 9 dosiahli  

deviataci priemernú úspešnosť v celoslovenskom meradle 52,8 percent 

z matematiky a 62,6 percent zo slovenského jazyka a  l iteratúry.  

 Najväčším úspechom spomedzi žiackych súťaží bolo tretie 

miesto družstva dievčat  8. a 9. ročníka v celoslovenskej hádzanárskej 

súťaži a  7.  miesto chlapcov 3. a  4. ročníka vo vybíjanej .  

 ŠKD navštevovalo 120 žiakov. Vedúcou ŠKD bola Marcela 

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

Klempová.  

Výnimočnou udalosťou bola havária plynu v blízkosti ZŠ 

Štúrova začiatkom septembra. Riaditeľ školy vyhlásil preto na 9.  

septembra riaditeľské voľno. ZŠ Štúrova Dušan Šuster vyhlásil  na 

piatok 9. septembra riaditeľské voľno. Rovnako na situáciu 

zareagovalo aj vedenie Materskej školy - voľno dostali  deti zo 

Štúrovej ulice.  

 

 

Základná škola Záhorácka 95  

Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Riaditeľkou školy 

bola PaedDr. Gabriela Emrichová. Zástupco via riaditeľky boli Mgr.  

Katarína Písečná a  Mgr. Alena Číčelová. V škole pracovalo 42 

pedagogických a  23 nepedagogických zamestnancov.  

                                                 
6 Stav k 31. 8. 2016. 
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Rada školy pracovala v  školskom roku 2015/2016 v zložení 

PaedDr.  Peter Jordán (predseda),  Mgr. Júl ia Jánošíková (obaja z a 

pedagogických zamestnancov),  Ing.  Mária Pajpachová (za 

nepedagogických zamestnancov),  JUDr. Tibor Grígel ,  Mgr. Svetlana 

Prsteková,  J i ří  Kotr la ,  Iveta Pavlíková  (všetci  zástupcovia rodičov),  

Ing.  Pavel  Spusta,  Ing.  Jozef  Halcin,  Ing.  Marian Novota,  PhD. 

a  Anna Slezáková (všetci  zástupcovia zr iaďovateľa) .  Rada školy sa 

v školskom roku 2015/2016 s t retla  osemkrát .  Okrem toho v  škole 

pôsobi li  ďalšie poradné orgány r iadi teľky:  gremiálne porady vedenia 

školy,  gremiálna rada,  metodické orgány a pedagogické rady.  

Školu navštevovalo 475 žiakov7.  Z celkového počtu bolo 

v prvom stupni 194 žiakov a  281 v druhom stupni.  Škola pozostávala 

z 21 tried.   

Zo žiakov 9. ročníka bolo na štvorročné gymnáziá prijatých 

štrnásť  žiakov, na SOŠ 42 žiakov. Zo žiakov všetkých ročníkov spolu 

neprospelo osem žiakov.  

V externom meraní Monitor T -9 bola priemerná úspešnosť 

deviatakov v matematike 47,10 percent a v slovenskom jazyku 

a literatúre 58,70 percent.   

Medzi najväčšie úspechy žiakov patr ilo tretie miesto na 

medzištátnom stretnutí v  atletike žiakov a  prvenstvo v  atletike 

v kategórii starších žiakov .  V súťaži Hľadáme nových olympionikov 

obsadili  žiaci školy 4.  miesto v  celoslovenskom kole.  V súťaži 

Jazykový kvet v  anglickom jazyku získala škola 3. miesto 

v celoslovenskom kole.Škola mala aj  laureátku v  celoslovenskom kole 

súťaže Slávik Slovenska.  

ŠKD pri tejto škole navštevovalo 130 žiakov.  Vedúcou ŠKD 

bola Ľubica Jirková.  Rovnako pri škole fungovala aj  školská jedáleň.  

Vedúcou bola Ing. Jarmila Hronská .  

                                                 
7 Stav k 31. 8. 2016. 
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V škole  vznikla v poradí piata tabletová učebňa na Slovensku. 

Namiesto tabule, učebníc a ďalších tradičných pomôcok využívali  

žiaci  pod vedením učiteľov tablety.  Takáto forma bola využívaná na 

hodinách matematiky, fyziky a angličtiny.  

 

 

Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám .  1  

Zriaďovateľom  školy  bola Rímskokatolícka  cirkev,  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, zástupkyňou za gymnázium bola Mgr. Elena 

Hušková .  V škole v školskom roku 2015/2016 pracovalo 70 

zamestnancov, z  toho 50 pedagogických a  20 nepedagogických 

zamestnancov.   

Poradnými orgánmi r iadi teľa školy bol i  Gremiálna rada,  Rada 

školy,  metodické združenie (prvý s tupeň) a  predmetové komisie pre 

druhý a  t ret í  s tupeň. Predsedom rady školy bol naďalej  Mgr.  Gabriel  

Koch, CR (zástupca zriaďovateľa),  členmi boli  Ing.  Jozef Hušek,  

prof .  PhDr.  Róbert  Babeľa, PhD.,  MBA, Peter Olexa (zástupcov ia 

rodičov),  Mgr.  Lucia Belanská,  Mgr. Jana Neuži lová  (obaja za 

pedagogických zamestnancov),  Nina Bečárová (za nepedagogických 

zamestnancov),  Mgr.  Ján Hudec, Ing.  Mária Tedlová, Ing.  Pavel 

Encinger (všetci  zástupcovia zriaďovateľa)  a  Michal  Mecháček  

(zástupca študentov).  

 V školskom roku 2015/2016 navštevovalo školu 5 68 žiakov8.  

Z nich 277 v prvom stupni  (12 tried) , 456  v druhom stupni (9 tried) 

a 63 na gymnáziu  (tri triedy) .  Zo žiakov 9. ročníka bolo na štvorročné 

gymnáziá prijatých trinásť  žiakov, na päťočné jeden žiak, na SOŠ 31 

                                                 
8 Stav k 31. 8. 2016. 
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žiakov, na trojročné SOŠ šesť  žiakov a  na dvojročnú SOŠ  bol prijatý 

jeden žiak. Na konci školského roka neprospelo z  celej školy dvanásť  

žiakov.  

 V celoslovenskom externom meraní deviatakov Testovanie 9 

dosiahli  žiaci školy v  matematike úspešnosť v celoslovenskom 

meradle 52,8 percent a v slovenskom jazyku a literatúre 62,6 percent.  

 Písomné maturitné skúšky prebiehali  v  marci, ústne v  máji. 

Úspešne ich zvládlo 29 študentov. Z  cudzích jazykov dominovala 

angličtina, z  iných predmetov občianska náuka a biológia.  

 Medzi najväčšie úspechy patrí  1. miesto žiačky 

v celoslovenskom kole recitačnej súťaže . . .a Slovo bolo  Boha, 1. a  2.  

miesto  celoslovenskej atletickej súťaži, 3. miesto v celoslovenskom 

kole v šachu a  3.  miesto v literárnej súťaži Literárna Senica. Žiačky 

obsadili  6. miesto v  celoslovenskej stolnotenisovej súťaži.  Študent  

gymnázia bol ocenený v  celoslovenskom kole fotografickej súťaže 

Zelený objektív.  

 Pri škole pôsobil  ŠKD, jeho vedúcou bola Bc. Ľubica 

Voltemarová. Klub navštevovalo 206 žiakov. Pri škole bola školská 

jedáleň. Vedúcou bola Nina Bečárová.  

Škola mala nadviazané družobné vzťahy s  brnianskym 

Biskupským gymnáziom. V  škole popri  priestoroch na vyučovanie 

fungovala aj školská kaplnka, ktorá sa nachádzala na medzipos chodí.  

V priestoroch SŠ sv. F.  Assiského fungoval od septembra 

Klubík pre deti  predškolského veku. Išlo o záujmové a výchovno -

vzdelávacie aktivity pod vedením učiteliek. Klubík, ktorý bol 

alternatívou voči MŠ, prevádzkovalo občianske združenie DaR (Deti a 

rodina).  
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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 pôsobila v školskom  roku 2015/2016 v zložení: Mgr. 

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

pedagogických zamestnancov),  Mgr. Martina Siváková, PaedDr. Ján 

Blažek, MUDr. 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 

2015/2016 sa rada školy zišla trikrát.  

Organizačnými zložkami školy bola Špec iálna ZŠ a  Praktická 

škola.  Špeciálna ZŠ vzdelávala a vychovávala žiakov s mentálnym 

postihnutím s cieľom rozvíjania individuálnych schopností  a 

predpokladov žiakov tak, aby si osvojili vedomosti , zručnosti a 

návyky, potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu p rípravu, vedeli  si  

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

boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene 

integrovať do spoločnosti  a stali sa jej prirodzenou súčasťou.  

Vnútorne sa špeciálna ZŠ členila na tri var ianty.  Podľa 

učebných osnov variantu A  sa vzdelávali žiaci  s  ľahkou mentálnou 

retardáciou, u ktorých bolo možné predpokladať získanie odbornej  

pracovnej kvalifikácie.  Podľa učebných osnov variantu B  sa 

vzdelávali  zaostalejšie deti,  u ktorých bolo možné reá lne počítať s 

neschopnosťou získať odbornú pracovnú kvalifikáciu. Podľa učebných 

osnov variantu C  vzdelávala škola ťažko a viacnásobne postihnutých 

žiakov podľa individuálnych vzdelávacích programov.  
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Praktická škola poskytovala vzdelávanie a praktickú príp ravu na 

jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím po 

skončení ŠZŠ. Praktická škola poskytovala žiakom možnosť fyzicky a 

psychicky dospieť tak, aby mohli  samostatne žiť v rodinnom prostredí 

alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom p racovisku. 

V škole pôsobil aj ŠKD .   

Žiaci školy sa zúčastňovali  súťaží,  úspechy dosahovali na 

úrovni regionálnych kôl.  

 

 

Základná umelecká škola (ZUŠ)  

ZUŠ bola rozpočtovou organizáciou, zriadenou mestom 

Malacky. Sídlila v  historických priestoroch bývalej m aďarskej štátnej  

školy na Záhoráckej ulici 1918. Okrem toho sa vyučovalo tiež 

v priestoroch bývalej židovskej synagógy, kde bol výtvarný ateliér a 

koncertná sála.  

Riaditeľkou školy v  školskom roku 2015/2016 bola BcA. Lívia 

Spustová, DiS. ,  jej  zástupkyňou bola Mgr. Katarína Trenčanská .  

V škole pracovalo na začiatku školského roka 2015/2016 2 2 

pedagogických zamestnancov  a sedem nepedagogických 

zamestnancov. 

Rada školy v  uvedenom školskom roku pôsobi la v  zložení :  

Ing.  Nataša Špelicová (predseda,  zástupca rodičov ) ,  PaedDr.  Viera 

Mária Adamovičová (podpredseda, zástupca zriaďovateľa) ,  Mgr.  

Katarína Šagalová, Juraj  Lisý,  Silvia Repáňová (zástupcovia 

rodičov),  Eva Režná.  DiS.,  Mgr.  art .  Adriana Vallová  (zástupcovia 

pedagocických zamestnancov),  Mgr. Martin Mráz,  In g.  Richard 

Hájek, Ing.  Zuzana Kaderová (všetci  zástupcovia zr iaďovateľa) a  

Eva Šišková (nepedagogický zamestnanec ,  v marci  ju  nahadila 

Zuzana Priesolová).  Rada školy sa v  tomto školskom roku s t retla 
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štyrikrát .  Plnila funkciu verejnej  kontroly,  vyjadri la  sa  k  práci  a 

činnosti  školy.  

 V škole pôsobila umelecká rada v  zložení Mgr. Hana Staneková, 

Elena Haberlová, DiS. art .,  Rozália Habová, DiS., Mgr. Diana 

Kamenistá a  Bc. Adriana Tancošová .  Predsedami predmetových 

komisií  boli  Eva Režná, DiS., Mgr. art. Adrian a Vallová, Simona 

Dermeková, DiS. art.  a  Peter Bartoník.  

 Na začiatku školského roka 2015/2016 navštevovalo ZUŠ 564 

žiakov. V tanečnom odbore bolo 97 žiakov, vo výtvarnom 203 žiakov, 

literárno-dramatický odbor navštevovalo 87 žiakov a hudobný odbor 

177 žiakov.  

 Žiaci školy vystupovali v rámci mestských podujatí, ale aj  na 

kultúrnych podujatiach v okolí Malaciek. Škola spolupracovala 

s MCK Malacky, so školami v  meste a s ďalšími inštitúciami.  

 

 

 

Gymnáziá  

  

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č.  8  

 Zriaďovateľom školy bol Bratislavský samosprávny kraj.  

Riaditeľkou školy bola RNDr. Elena Krajčírová, zástupkyň ou 

riaditeľky RNDr. Viera Mojžišová. Škola mala v  školskom roku 

2015/2016 46 zamestnancov, z  toho 31 pedagogických a  15 

nepedagogických.  

 Medzi  poradné orgány  patr i la  Rada školy,  ktorá pracovala od 

začiatku školského roka  roku 2015/2016 v zložení  Mgr.  Eva 

Fi l ipová  (predseda) ,  Mgr.  Martina Chorvátová (obe za 

pedagogických zamestnancov),  Ing.  Milan Fabuš,  MUDr.  Boris 

Chynoranský,  PaedDr.  Dana Kovárová (všetci  za rodičov),  Margita 
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Kašubová (za nepedagogických zamestnancov),  Mgr.  Peter  Švaral ,  

MUDr.  Marián Haramia,  Mgr.  Martin  Macejka,  Oskar Dobrovodský 

(všetci  delegovaní zástupcovia zriaďovateľa)  a  Vi liam Hlavenka (za 

študentov).  Od 21.  marca sa stali  členmi rady š koly za 

pedagogických zamestnancov Mgr. František Lörinczi a  Dr.  Peter 

Mráz,  PhD.,  za rodičov Ing.  Peter  Rusňák,  PhD.,  Doc. PhDr.  Jarmila 

Kristová, PhD.,  MPH.  Ing.  Milan Fabuš pokračoval v  členstve.  

Novým predsedom Rady školy sa stal  Mgr.  Peter  Švaral .  Na konci 

školského roka Dr.  Petra Mráza vystr iedala Mgr.  Eva Fil ipová.  Rada 

školy sa v  uvedenom školskom roku s tret la šesťkrát ,  z  toho dvakrát  

v novom zložení .   

 Ďalšími poradnými orgánmi boli Pedagogická rada a  Žiacka 

rada, ktorej predsedom bola Soňa Lukačovičová. 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.  

 Škola ponúkala tieto certifikované vzdelávacie progra my: 

gymnázium –  4-ročné a  8-ročné štúdium, ekonomika, obchodná 

angličtina a  kurz anglického jazyka.  

Medzi najväčšie úspechy patrí prvenstvo v edzinárodnej súťaži 

Stretnutie s východnou Európou  (súťaž Ministerstva mládeže a 

kultúry Spolkovej krajiny  Nordrhein –  Westfalen), 5. miesto 

v medzinárodnej súťaži Olympic Quiz Hungarian a 20 študentov 

získalo Medzinárodnú cenu vojvodu z  Edinburghu.V rámci 

celoslovenských kôl súťaží mala škola prvenstvo v  súťažiach Olympic 

Quiz, Európa v  škole, Olympiáda z  anglického jazyka, iBobor (súťaž 

v programovaní), atletika –  hod diskom. Tretie miesto získali žiaci  

školy v  súťaži Biblia očami detí . Okrem toho získali žiaci školy 

popredné umiestnenia aj v  iných celoslovenských súťažiach.  
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Škola bola zaradená do celosvetovej siete škôl Partner pre 

budúcnosť. Škola bola   medzinárodne certifikovanou  inštitúciou  

u International Education Society,  London. Po absolvovaní 

vzdelávacieho programu mohli  žiaci požiadať o  vydanie 

medzinárodného certifikátu IES . Rating školy mal hodnotu A –  

špičková inštitúcia s  medzinárodnou skúsenosťou. 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 inštitúciami.    

Študenti  mali  možnosť absolvovať štúdium  nemeckého jazyka v 

Programe DSD (nemecký jazykový diplom) a ukonči ť  ho štátnou 

skúškou. Na úrovni C1 skúšku úspešne zvládli  traja študenti . 27 

študentov získalo diplom na úrovni B2, 35 na úrovni B1 a  21 na 

úrovni A2.  

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, 

fitnescentrum, školský bufet).  

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, tri  

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.  
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Centrum voľného času (CVČ)  

 CVČ bolo rozpočtovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky. Sídlilo 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 pracovalo v  školskom roku 2015/2016 

sedem pedagogických zamestnancov a  šesť  nepedagogických 

zamestnancov.  

Rada školského zariadenia pri  CVČ pracovala v  zložení  Mária 

Brázdovičová (predseda),  Aurélia  Nízka (podpredseda),  RNDr. 

Pavol  Tedla ,  Mgr. Daniel  Masarovič,  Mgr.  Anton Pašteka,  Ing.  

Milan Johanes  (všetci  delegovaní zástupcovia zriaďovateľa) ,  Ing.  

Ivana Rybáriková,  Ivana Tedlová  (obaja za rodičov) a  Ing.  Zuzana 

Lednárová (za pedagógov).  

CVČ evidovalo na konci školského roku 2015/2016 4 58 členov 

záujmových útvarov. Spoločenskovedné oddelenie,  ktorého vedúcou 

bola Tatiana Salajová, malo  zapísaných  161 členov. Oddelenie 

telovýchovy a  športu, ktorý viedol Mgr. Tomáš Švec ,  malo 197 

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

Zuzana Lednárová, malo  162 členov. Esteticko -vedné oddelenie, ktoré 

viedla Mária Brázdovičová, malo 54 členov.  

Príležitostných podujatí, ktoré CVČ organizovalo alebo sa ich 

zúčastnilo, sa v  uvedenom školskom roku zúčastnilo spolu 8924 ľudí.  

V rámci letnej  činnosti počas školských prázdnin pripravilo 

CVČ pre deti  prvého stupňa ZŠ päť prímestských letných detských 
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táborov rôzneho tematického zamerania,  ktorých sa zúčastnilo spolu 

102 detí.   

 

 

Jazykové centrá  

 

Happy Land 

V Malackách fungovalo súkromné detské jazykové cen trum 

Happy Land so sídlom na Pezinskej ulici 7, ktoré zabezpečovalo 

starostlivosť o deti  predškolského veku.  Nešlo o  klasickú materskú 

školu, centrum nebolo zaradené v  sieti škôl.  

 

Jazyčnice  

Súkromné jazykové centrum Jazyčnice sídli lo na Záhoráckej 

ulici  61. Ponúkalo trojmesačné kurzy pre dospelých i  pre deti,  pre 

jednotlivcov aj  pre firmy. V  ponuke centra boli  tiež prekladateľské 

a tlmočnícke služby. Z  cudzích jazykov bola zastúpená nemčina, 

angličtina a  francúzština.  

 

 

Poradenské centrá  

 

Centrum pedagogicko-psychologického 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 liečebnopedagogickej 

činnosti  a sociálnu činnosť zameranú na optimalizáciu výchovného, 
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vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od 

narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.  Poskytovalo 

starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického 

vývinu a porúch správania. Poskytovalo poradenské služby a 

realizovalo aj preventívne programy.  

 

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva pri  Špeciálnej 

základnej škole  

 Centrum sídli lo na Pr ibinovej 16/1. Medzi jej úlohy patrila 

starostlivosť o mentálne postihnuté deti a  mládež do 25 rokov, o 

mentálne postihnutých žiakov Spojenej školy,  logopedická 

starostlivosť, poradenstvo pre rodičov, učiteľov, osvetová činnosť a  

spolupráca s  inštitúciami  v rezorte školstva,  zdravotníctva a  sociálnej  

oblasti.  

 

Štrajk zamestnancov škôl  

Začiatkom roka vyhlásila Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) 

štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bola kritická situácia v slovenskom 

školstve. Komisia pre vzdelávanie,  mládež a š port  pri  MsZ v 

Malackách a Mestská školská rada vyjadrili 20. januára podporné 

stanovisko požiadavkám slovenských učiteľov prezentovaným vo 

vyhlásení štrajkovej pohotovosti predstaviteľmi učiteľských iniciatív.  

Plné znenie stanoviska: “Systému vzdelávania na Slovensku chýba 

vízia,  dlhodobá koncepcia a najmä úprimná snaha riešiť nahromadené 

problémy. Mnohé školy a školské zariadenia  volajú o pomoc a 

školstvu sa stále nedostáva taká pozornosť, akú by si zaslúžilo. V 

dôsledku finančného ohodnotenia práce učit eľov v regionálnom 

školstve pracujú mnohí pedagógovia na hrane životného minima, 

alebo sú nútení pre zabezpečenie svojich rodín vyhľadávať doplnkové 

zdroje príjmov či  odísť do inej  sféry.  V takomto rámci je 
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poskytovanie kvalitného vzdelania neuveriteľne ná ročné. Vzdelanie 

musí byť v spoločnosti skutočnou prioritou. Nedostatočné 

financovanie škôl a školských zariadení vedie k veľkým rozdielom vo 

vybavenosti  škôl didaktickými prostriedkami, ktoré rezultuje do 

znižovania kvality vzdelávania a vyvoláva nerovnak é podmienky 

vyučovacieho procesu na školách. Uvedomujeme si  nutnosť zvýšenia 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do školstva,  ktoré 

významnou mierou zaručia skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho 

procesu na školách a v školských zariadeniach a zvýšia primerané a 

dôstojné postavenie učiteľa v spoločnosti . Preto podporujeme aktivity 

a požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov.“ Do štrajku sa v 

Malackách zapojili 25. januára niektorí  učitelia ZŠ Dr. J .  Dérera a 

tiež učitelia ZŠ Štúrova a CVČ.  Zvyšné školy sa nezapojili.  
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6. Kultúra  

 

Mestské centrum kultúry (MCK)  

 MCK bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky. 

Organizovalo alebo podieľalo sa na prípr avách väčšiny kultúrnych 

akcií  v  meste. Bolo príspevkovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky, riaditeľkou bola Mgr. Jana Zetková. Na konci  roka 2016 

malo MCK v pracovnom pomere jedenásť zamestnancov a  na dohody 

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 Tillnera,  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, učebne 

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, stretnutia s  históriou a  pod.) MCK zabezpečovalo  kultúrny 

programu na tradičné celomestské podujatia.   

 

Knižnica 

Knižnica mala automatizovaný systém výpožičiek realizovaný 

prostredníctvom počítača. On -line verzia knižničného katalógu bola 

prístupná na internete. Čitatelia si mohli  prezrieť katalógy a objednať 

si knihy priamo z domu. Knižnica disponovala biblioboxom  –  

špeciálnym kontajnerom, ktorý bol určený na vrátenie kníh do 

knižnice mimo otváracích hodín. Umiestnený bol na terase pred 
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vstupom do budovy MCK .  Knižnica okrem výpožičných služieb mala 

k dispozícii aj  čitáreň a  študovňu s  kapacitou 30 miest. Knižnica 

počas roka organizovala besedy, súťaže, výstavy a  ďalšie podujatia,  

medzi ktorými bola najvýznamnejšia Noc s Andersenom a Týždeň 

slovenských knižníc (obe podujatia prebiehali v  marci).  

 

Kino Záhoran  

 Filmy boli premietané v  Kultúrním domečku na 

Hviezdoslavovej ulici.  Okrem toho tu svoje 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 vrátane balkóna.  

 

Múzeum Michala Til lnera  

 Múzeum pôsobilo ako organizačná zložka MCK, sídlilo na 

Záhoráckej ulici. V rámci neho pôsobili  dvaja zamestnanci. Súčasťou 

múzea boli dve stále expozície. Etnografická časť,  ktorej  ťažisko 

tvorili zbierkové predmety od Michala Tillnera, bola umiestnená v 

podkrovných priestoroch budovy na Záhoráckej ulici.  Ďalšia 

expozícia sa nachádzala v kryptách pod františkánskym kláštorom.  

Múzeum v  priestoroch galérie v  tomto roku zrealizovalo 20 

výstav. Múzeum navštívilo približne t isíc  ľudí,  krypty navštívilo 1200 

ľudí. Vstupné do jednotlivých expozícií múzea pre dospelého 

predstavovalo dve eurá, pre študentov, dôchodcov a ZŤP jedno euro.  

Múzeum pripravilo pätnásť kultúrno -výchovných a  vzdelávacích 

aktivít (prednášky, besedy),  ktoré boli  zamerané na rôzne témy o 

histórii mesta a  okolia.   

V zámku prebiehala počas letnej  sezóny od mája do septembra 

výstava Remeslá v Malackách. Výstava bola výsledkom dlhoročnej 
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práce pracovníkov múzea a vznikla v spolupráci so Štátnym archívom 

v Bratislave a Záhorským múzeom v Skalici.  

V rámci modernizácie múzeum vďaka dotácii  z Fondu na 

podporu umenia kúpilo  tri rozmerné ohňovzdorné skrine s 

bezpečnostnými zámkami, jednu skriňu na veľkoformátové dokumenty 

(napr. mapy) a kovový regál. Cieľom bola ochrana vzácnych 

dokumentov.  

 Múzeum  v  roku 2016 vydalo v rámci edičnej činnosti  zborník 

Malacky a okolie 9,  ktorý bol zostavený z  príspevkov, ktoré odzneli  

na odbornom historickom seminári  Remeslá a  živnosti v  Malackách, 

ktorý prebiehal 5.  mája v  kine,  a tiež počas jednotlivých prednášok v 

rámci cyklu Stretnutie s  históriou.  

 

Divadlo na hambálku (DNH)  

Ochotnícke DNH pôsobilo pod vedením režiséra Vladimíra 

Zetka. Divadlo tvorili 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.  

Domovskou  scénou divadla bol Kultúrňí domeček (kino).  

Okrem toho chodili  divadelníci  so svojimi predstaveniami do iných 

miest a obcí. Členovia divadla sa zapájali aj do celomestských 

podujatí .  V novembri uviedlo divadlo premiéru predstavenia - 

komédie Tri letušky v Paríži od Marca Camolettiho. Išlo o 

najuvádzanejšiu francúzsku hru na svete.  

V marci sa mladí divadelníci krajskej prehliadky detskej  

dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou v Senci.  Predstavili  

sa hrou inšpirovanou dielom Milosrdný čas od Dušana Dušeka.  

Postúpili  na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka, ktorá prebiehala 

koncom mája v Šali . Koncom apríla sa mladí divadelníci  zúčastnil i 
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krajskej postupovej súťaže Divadelné konfrontácie s predstavením 

N.U.D.A. V júni vystúpili na celoštátnej divadelnej prehliadke 

FEDIM v Tisovci.   

Od 22. do 25. septembra prebiehal 9. ročník divadelného 

festivalu Zejdeme sa na hambálku, ktorý organizačne zab ezpečovalo 

Divadlo na Hambálku v  spolupráci s  MCK.. Program otvorilo  22.  

septembra Divadlo na hambálku svojou prvou hrou Ženský zákon. 

Celkovo mohli  diváci vidieť desať predstavení. Najväčšími hviezdami 

boli Andrea Karnasová, Marek Majeský, Marián Labuda ml., Csongor 

Kassai a Martin Mňahončák. Okrem toho prebiehali sprievodné 

podujatia –  Hambáljarmok, výstava Milan Ferenčík:  Scénografia a 

obrazy v galérii  MCK a tiež Chill Out by ŠM DNH s  Pištom 

Chrappom. 

 

Art club 2002 

Klub výtvarníkov z Malaciek a  okolia sa prezentoval tradične 

pred koncom roka v  galérii  MCK. Vianočná výstava Art  clubu 2002 

v galérii  MCK mala vernisáž koncom  novembra. Klub tvorili  Eva 

Režná, Rozália Habová, Libuša Čtveráková, Richard Grega, Pavel Žák 

a Martin Hajdin.  

 

Klub malackých bádateľov  

Klub pôsobil  pri MCK –  Múzeu Michala Tillnera. Toto voľné 

zoskupenie malo vo svoj ich radov záujemcov o  históriu Malaciek, 

pravidelne sa stretávali  a  podieľali sa na organizácii  série podujatí  

s názvom Stretnutie s históriou.  

 

Dychová hudba Malačané  

 V tomto roku pôsobila kapela Malačané, ktorá vystupovala na 

niektorých príležitostiach počas roka.  
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Divadlo Žihadlo  

Kočovné bábkové divadlo Žihadlo prevádzkoval Vlado Zetek. 4. 

septembra prebiehal na nádvorí  zámku divaddelný minifestival  

Bábkové žihadlenie . Bol venovaný 15.výročiu založenia Divadla 

Žihadlo a pamiatke bábkara Jonáša Jiráska.  

 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia  

 

Medzi ďalšie pravidelné podujatia, ktoré organizačne 

zabezpečovalo MCK, patrila Malacká hudobná jar, Prvomájové 

Malacky, Kultúrne le to  a Adventné Malacky.  

 

 

Umelecké súťaže  

 

Zúbkove pramene a  Hviezdoslavov Kubín  

 V okresnom kole žiackej recitačnej súťaže Zúbkove pramene 

zvíťazili  v prvej kategórii  Angelina Uhrincová zo ZŠ Kuchyňa 

(poézia) a Jakub Škápik zo ZŠ Rohožník (próza),  v druhe j kategórii  

Samuel Vrlák zo SŠ sv. F. Assiského Malacky (poézia) a Krist ína 

Andílová zo ZUŠ Malacky (próza). V tretej kategórii boli najlepší  

Erik Hupka zo ZŠ Závod (poézia) a Šimon Špergl z Gymázia Malacky 

(próza). Porotu tvorili Alfréd Swan, Stano Král, Jana Pagáčová a 

Beáta Reifová.  

 

Slávik Slovenska  

V máji sa konalo okresné kolo 26. ročníka speváckej súťaže v 

interpretácii  slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2016. V I.  

kategórii  zvíťazil  Šimon Nimsch zo ZŠ Veľké Leváre,  v II.  kategórii  
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Michaela Feriková zo ZŠ Kuchyňa a v III. kategórii  Vanessa Sojáková 

zo ZŠ Záhorácka. Celkovo sa zapojilo 24 detí, ktoré hodnotila porota 

v zložení Oľga Ballayová, Martin Dudáš a Viktória Krajčírová. Víťazi 

postúpili do krajského kola.  

 

Prvomájové Malacky  

 Prvomájové  Malacky prebiehali  ako tradične v zámockom 

parku. Najväčšie podujatie roka v meste zmenil osvoju podobu. Park 

sa rozdelil  na tri tematické časti  detskú, westernovú a farmársku.  

 

Festivaly  

 

Fun rádio Dohoda  

Popri  Banskej Bystrici,  Nitre,  Bojniciach a Pop rade sa veľké 

letné podujatie nazvané Dohoda uskutočnilo aj  v  Malackách. V 

zámockom parku  30. júla vystúpili  Vidiek, Polemic, Fragile,  Sima 

Martausová, Richard Müller a ďalší.  Vstupenky na mieste stáli  17 eur,  

v predpredaji boli lacnejšie.  

 

Pivný krígl  

 19. júla prebiehal na lúke pri mlyne na Dolnom konci festival  

Pivný krígl  (s podti tulom Gustiho memoriál). Prezentovalo sa ňom 

niekoľko pivovarov.  Súčasťou festivalu bol hudobný program 

(country a rocková hudba) a  sprievodné akcie.  Organizátorom bol Pub 

u koňa.  

 

Októberfest  

24. septembra sa pri sokolovni konal 2.  Záhorácky 

Októberfest.Program mal charakter ľudovej zábavy. Pre návštevníkov 

bolo pripravených 10 minipivovarov, okolo 50 druhov piva  
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Hudba 

 

Bečkovi chlapci  

 Kapela Bečkovi chlapci, ktorej členovia František Bečka, Maroš 

Fonc, Michal Hýll  a Jakub Král pochádzali  z Malaciek a okolia, 

pokrstila 19. januára v kina svoje prvé CD a DVD. Hosťami programu 

boli spevácia Oľga Baričičová a Karel Hegner.  

 

Folklórny súbor Macejko  

Umeleckou vedúcou súboru, ktorý mal formu občianskeho 

združenia,  bola Andrea Adamovičová. Vedúcou skupiny malých detí  

bola Ingrid Šrámková. Súbor mal približne 50 aktívnych členov vo 

veku od troch do 40 rokov.  

Začiatkom júna sa mladí tanečníci z folklórneho súboru 

Macejko predstavil i na  Medzinárodnom detskom folklórnom festivale 

Štěpy vo Veselí  nad Moravou. Súbor vystupoval pri  rôznych 

príležitostiach v  Malackách a  okolí .  
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7. Turistický ruch a  história mesta  

 

Turisticko- informačná kancelária (TIK)  

Turisticko-informačná kancelária prešla organizačnými 

zmenami. Spod štruktúry MsÚ prešla pod MCK. Zároveň sa v  lete 

presťahovala z budovy Inkubátora do MCK na Záhorácku ulicu. TIK 

mal približne rovnaké množstvo návštevníkov ako v predchádzajúcom 

roku. Najviac turistov prišlo v období od máj a do konca septembra. V 

týchto mesiacoch sa tiež zvýšil  počet zahraničných návštevníkov (z 

Česka, Rakúska, Nemecka, Anglicka, ale aj z USA, Kanady, Austrálie 

a Argentíny).  

Jedným z najväčších podujatí boli  Historické potulky 

Malackami, ktoré zabezpečovalo MCK. Boli to neformálne 

prechádzky mestom so sprievodcami, ktoré boli  zamerané na najväčšie 

pamiatky mesta. Do sprevádzania sa zapojil i zamestnanci MCK i 

mladí študenti. Potulky prebiehali trikrát za rok - vo februári pri  

príležitosti Medzinárodného dňa sp rievodcov cestovného ruchu, v júli 

a v auguste. Celkovo potulky navštívilo približne 150 ľudí.  Okrem 

toho sa pri rôznych príležitostiach konávali menšie obmeny potuliek.  

TIK sa zapojil do projektu turistických vizitiek, určený pre 

zberateľov, ktorí  si známky (nálepky) nalepovali do tzv. turistických 

denníkov. Cieľom projektu bola propagácia miest Českej republiky a 

Slovenska. Ponuka magnetiek sa rozšírila o motív Múzea Michala 

Tillnera a o historický záber na Záhorácku ulicu so Severínkom.  

 

Publikácie  

 Na konci roka vydalo Múzeum Michala Tillnera nový zborník v 

rámci série Malacky a okolie. Tematicky bol zameraný predovšetkým 

na oblasť remesiel , živností  a služieb v Malackách. Deviate 

pokračovanie zborníka pozostávalo z trinástich príspevkov, ktoré 
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dopĺňali  farebné fotografie. Časť príspevkov odznela v máji na 

historickom seminári Remeslá,  živnosti a služby v Malackách. 

Zborník mal rozsah 248 strán vo formáte A5.  

 Občianske združenie Malacké pohľady vydalo tretí diel  knihy 

s názvom Malacké pohľady. Výber z  článkov. Tento raz v  knihe boli  

články z  rokov 2013-2016, zamerané na históriu mesta.  Kniha mala 

formát A5, 160 strán.  

 Kniha Martina Macejku Malacky v dejinách bola ocenená v 

čitateľskej ankete Kniha Záhoria 2015. Výsledky ankety boli  

slávnostne vyhlásené 28. októbra v Senici.  Kniha M. Macejku 

skončila tretia spomedzi 65 prihlásených kníh.  

 V novembri bola do predaja uvedená kniha Konvália.  Išlo o 

spracovanie príbehu malackej rodáčky a mladej poetky Valérie 

Reiszovej s básnikom katolíckej moderny a franti škánskym kňazom 

Rudolfom Dilongom. Autorkou bola spisovateľka Denisa Fulmeková, 

vnučka oboch protagonistov. Knihu prezentovala aj  v Malackách na 

pôde MCK 16. novembra.  

Na konci roka vydalo mesto nástenný kalendár na rok 2017, 

zostavený zo súčasných fotiek mesta. Autorom bol Vladimír Jurkovič.   

 

 

Pamiatky  

 V meste sa nachádzalo niekoľko vzácnych nehnuteľných 

pamiatok, ktoré boli zapísané v  ústrednom zozname národných 

kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR. Okrem nich 

sa v meste nachádzali ďalšie pozoruhodné a ochrany hodné stavby.  

 V rámci propagácie pamiatok mesta (zapísaných i  nezapísaných 

v zoznamoch príslušných úradov) vytvorilo MCK Malacky 

v spolupráci s  Malackými pohľadmi podujatie Historické potulky 

Malackami. Toto podujatie,  ktoré prebieh alo trikrát (raz mesačne 
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v lete od júla do septembra), malo za cieľ ukázať ľuďom mesto z 

historického pohľadu, načrtnúť jeho vývoj. Trasa viedla od bývalého 

mlyna na Dolnom konci cez centrum mesta do kaštieľa. Na prelome 

októbra a  novembra boli  zorganizované prehliadky starého cintorína 

so sprievodcami.  

 

Kaštieľ  

Vlastníkom bývalého pálfiovského kaštieľa zo 17. storočia bolo 

mesto Malacky, ktoré v  oficiálnych materiáloch používalo názov 

Malacký kaštieľ.  V zrekonštruovanej časti  objektu bola kancelária,  

výstavná miestnosť a dobovo zariadená tzv. pálfiovská izba. 

Návštevníci  mali možnosť prehliadky kaštieľa,  ale aj  prenajať si  

seminárnu miestnosť a výstavnú miestnosť.  

V apríli bol upravený priestor bývalej kaplnky 

v severovýchodnom rohu objektu.  Pôvodne rozsia hla dvojpodlažná 

kaplnka bola okolo roku 1960 rozdelená priečkami a  umelým stropom 

na niekoľko menších priestorov. V  tomto roku sa všetky dodatočné 

zásahy odstránili a  kaplnka sa vrátila do pôvodnej podoby. Zatiaľ 

nebola zrekonštruovaná. Prístupná pre návš tevníkov bola za 

sprísnených bezpečnostných podmienok počas najväčších podujatí  

a príležitostne aj individuálnym záujemcom.  

 Kaštieľ bol otvorený pre turistov, okrem stálej expozície tu 

prebiehali výstavy.  Sezóna sa začala vo veľkonočnom období,  

najväčšia  návštevnosť bola počas Prvomájových Malaciek a počas 

noci múzeí v  máji. Počas letnej sezóny bol kaštieľ otvorený od stredy 

do nedele, k dispozícii boli sprievodcovia z  Múzea Michala Tillnera,  

ako aj študenti .  
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Františkánsky kostol Nepoškvrneného počat ia Panny Márie  

 V kostole boli po rekonštrukcii posvätené a  sprístupnené Sväté 

schody. 9. februára, pred začiatkom pôstup, kaplnku Svätých schodov 

posvätil  bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský za prítomnosti  

štrnástich kňazov a účasti veľkého počtu veriacich vrátane primátora 

mesta a niekoľkých poslancov MsZ. Rekonštrukciu,  ktorá trvala 

niekoľko rokov, dokončil reštaurátor Róbert Mercell . Sväté schody 

predstavovali  unikát v  stredoeurópskom priestore, vernú kópiu 

schodov, po ktorých kráčal Kristus k  P ilátovi.  Po rekonštrukcii  boli  

Sväté schody otvrené počas bohoslužieb, od leta do konca roka potom 

od rannej do večernej sv.  omše. Na dokončenie rekonštrukcie čakali  

všetky oltáre kaplnky.  
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8. Médiá  

 

Mestské médiá  

 

 Malacký hlas (MH) bol tlačeným periodikom, dvojtýždenníkom, 

ktorý vydávalo mesto Malacky v  náklade 7500 kusov. MH bol 

bezplatne distribuovaný do každej domácnosti v  meste.  Hlavnou 

redaktorkou bola Mgr. Ľubica Pilzová, redaktorkou Mgr. Ingrid 

Sochorová. Redakcia sídlila v budove MsÚ. Okrem MH  redaktori  

publikovali  svoje príspevky aj v televízii eM TV.  

Na adrese www.malacky.sk sa nachádzala oficiálna internetová 

stránka mesta Malacky. Mestská stránka sa prezentovala aj na 

sociálnej  sieti 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 časopis písal  

pôvodné články z  Malaciek a okolia.  Prispievali do nich jednotlivci .  

 

Internetové stránky o  Malackách  

 

Malacké pohľady  

 Internetová publicist ická stránka o  Malackách venovala veľký 

priestor najmä histórii mesta, ale aj kultúre a  športu. Obsahovala aj  

praktické informácie pre návštevníkov mesta.  Adresa stránky bola 

www.malackepohlady.sk. Tvorcovia stránky boli členmi občianskeho 

združenia Malacké pohľady.  
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Webportál  oslávil 10 rokov od svojho spustenia na internete. Pri  

tejto prí ležitosti zorganizovalo občianske združenie Malacké pohľady 

slávnostný večer 24. novembra v malackom kine .  V rámci programu 

bol zaradený koncert  Vlada Handla a Martina Johanesa a predstavenie 

knihy Malacké pohľady 3.  

 

Ľudia pre Malacky  

 Webová stránka občianskeho združenia Ľudia pre Malacky. 

Stránka sa zameriavala na publicistiku, týkajúcu sa aktuálneho život a 

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

 

Iné webstránky  

Okrem uvedených stránok, ktoré mali všeobecnejšie zameranie,  

mala vlastné webstránky a  facebookové stránky väčšina občianskych 

združení,  športových klubov, inštitúcií  a  podobne.  

Fungovala tiež regionálna stránka o  Záhorí, ktorá bola súčasťou 

webportálu denníka SME. Najpopulárnejšou regionálnou webstránkou 

bola www.zahori.sk.  
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9. Cirkevný život  

 

Farnosť Malacky  

Farnosť Malacky bola súčasťou Bratislavskej arcidiecézy, 

v ktorej bo l  arcibiskupom Mons. Stanislav Zvolenský a  od marca 

pomocným biskupom Mons. Jozef Haľko, a  súčasťou malackého 

dekanátu.  Farnosť tvorili  Malacky spolu s  fil iálkou Kostolište. Patril i  

sem tri  kostoly –  v Malackách bývalý františkánsky kostol  

Nepoškvrneného počatia Panny Márie a  farský kostol Najsvätejšej  

Trojice,  v Kostolišti kostol sv. Martina.   

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

osemnásť vo františkánskom kostole –  v bežný deň ráno o  siedmej 

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  Kostolišti 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  Kostolišti .  Sväté omše 

bývali tiež 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, ktorého v  lete vystriedal ThDr. ICLic. Miloš 

Kohútek, PhD. Pochádzal zo Stupavy-Mástu, bol vysvätený v  roku 

200 a naposledy pôsobil ako farár v  Myjave a školský dekan 

senického dekanátu.  V  pastoračnej činnosti mu pomáhali kapláni.  
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Kaplán vdp. Marián Lukáč pôsobil  v  Malackách od leta 2013. Vdp. 

Peter Kizek pôsobil  v  Malackách od leta 2015. SpŠ sv. Františka 

Assiského pôsobil školský kaplán vdp. Gabriel Koch, CR. Bol 

členom  rehoľného spoločenstva vo Veľkých Leváro ch. Vo farnosti  

pôsobil spevokol Vox humana, ktorý viedla Gabriela Peťková.  

 V priebehu roka pokračovala oprava kaplnky Svätých schodov 

vo františkánskom kostole .   

  

 

Kongregácia Notre Dame  

V meste pôsobili  členky kongregácie školských sestier de Notre 

Dame. Ich rehoľný dom na Štúrovej ulici  obývali štyri sestry –  Lucia 

Kováčová, Karmela Anna Krpelánová, 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  

18. marca boli vyhlásení najlepší športovci Malaciek za rok 

2015. V kategórii do 18 rokov bolo ocenených osem športovcov - 

Felix Ivančo –  stolný tenis, David Michálek –  box, Marcel Žilavý –  

atletika, Katarína Majdlenová –  karate, Marek Havlík –  atlet ika, Boris 

Pribil –  atletika, Michal Mecháček –  atletika, Kristína Martinusová –  

atletika. Medzi dospelými boli ocenení štyria - atlétky Monika 

Baňovičová a Eliška Chvílová, boxer Lukáš Kormančík a karatista 

Simon Michálek. Za najlepšie kolektívy boli  vyhlásené AC Malacky 

(Kolár,  Mecháček, Pribil , Žilavý, Havlík),  futbaloví dorastenci ŠK 

Žolík a hádzanári 35+. Do siene slávy boli uvedení kulturista a tréner 

Zdenko Krajčír, futbalový tréner František Lörinczi, trénerka plávania 

a synchronizovaného plávania Iveta Péterová. Za najaktívnejšiu školu 

bola vyhlásená ZŠ Dr. J . Dérera pred ZŠ Záhorácka a ZŠ Štúrova.  

 

Beh oslobodenia  

44. ročník Behu oslobodenia sa uskutočnil 7. mája v zámockom 

parku. Na štart sa postavilo 217 bežcov. Medzi n ajmladšími žiakmi 

boli najrýchlejší Adam Boškovič (ZŠ Dr. J . Dérera) a Tereza 

Oravcová (ZŠ Záhorácka),  medzi tretiakmi a štvrtákmi Peter Binčík 

(ZŠ Jakubov) a Nikola Rudavská (ZŠ Dr. J . Dérera). Piatakom až 

siedmakom dominovali  Marko Hladík (ZŠ Štúrova) a Nicol 

Brandísová (ZŠ Záhorácka).  Najrýchlejší medzi najstaršími žiakmi 

boli Marek Havlík (ZŠ Záhorácka) a Zuzana Švejdová (ZŠ Borský 

Svätý Jur). Medzi dorastencami zvíťazil Jakub Kopiar z Gymnázia 

Malacky. Víťazmi v kategóriách dospelých boli Jakub Valacho vič a 
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Gabriela Janíková z AC Malacky. Najmladším účastníkom bol Matúš 

Kovárik z Malaciek (narodený v roku 2014) a najstarším Vojtech 

Plánka z BK VP Malacky (ročník narodenia 1955). Školskú súťaž o 

pohár CVČ vyhrala ZŠ Záhorácka pred ZŠ Dr. J . Dérera a tret ie 

miesto získala ZŠ Štúrova.  

 

Športové hry malackej mládeže  

Na konci mája prebiehal 45. ročník Športových hier malackej 

mládeže o Putovný pohár primátora mesta.  Súťažilo sa na štyroch 

ihriskách, celkovo sa zapojilo približne 300 detí . V atletike víťazili  

chlapci zo ZŠ Štúrova a dievčatá zo ZŠ Záhorácka. Vo vybíjanej 

zvíťazili dievčatá ZŠ Štúrova a vo volejbale dievčatá zo ZŠ Dr. J .  

Dérera.  Vo futbale boli najlepší  chlapci zo ZŠ Štúrova a v hádzanej a 

basketbale dominovali  chlapci z Gymnázia Malacky. Dievča tá z 

gymnázia zvíťazili  vo florbale.  Putovný pohár primátora získala ZŠ 

Štúrova pred ZŠ Dr. J . Dérera a ZŠ Záhorácka.   

 

Večerný beh zdravia –  Beh vďaky SNP  

33. ročník Večerného behu zdravia –  Behu vďaky SNP sa 

uskutočnil na začiatku školského roka. Trasa viedla od pamätníka 

SNP pri  ZŠ Dr. J . Dérera do zámockého parku. Zúčastnilo sa 259 

pretekárov, čo bolo najviac za posledných dvadsať ročníkov. Väčšinu 

tvorili žiaci malackých základných škôl.  V kategórii rodičia s deťmi 

zvíťazila Barbora Cvečková s otcom, medzi prvákmi a druhákmi boli  

najrýchlejší Hanka Hladíková a Adam Šišolák (obaja SŠ sv. Františka 

Assiského Malacky), medzi tretiakmi a štvrtákmi Laura Sedláková 

(ZŠ Dr. Dérera Malacky) a Peter Binčík (ZŠ Jakubov). Z piatakov a 

šiestakov boli  najrýchlejší Sára Bilkovičová (ZŠ Dr. J .  Dérera 

Malacky) a Daniel Danihel (SŠ sv. Františka Assiského Malacky) a z  

najstarších žiakov Timea Morávková (ZŠ Dr. J . Dérera Malacky) a 
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Matúš Kuma (ZŠ Záhorácka, Malacky).  V dorasteneckej kategórii boli  

najrýchlejší Zuzana Švejdová (AC Malacky) a Martin Lacko (RC 

Sološnica). Medzi dospelými dominovali  Petra Pazderová (Bratislava) 

a Ivan Došek (Malacky).  

 

Malacká desiatka a  Malacký kilometer  

24. septembra prebiehal v zámockom parku 33. ročník Malackej 

desiatky. Bežecká súťaž bola zaradená do seriálov GRAND PRIX 

ZÁHORIA a MORAVSKO - SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO POHÁRA 

2016. Deti  sa zúčastnili súťaže Malacký kilometer, ktorý bol súčasťou 

Záhoráckeho detského bežeckého pohára 2016.  

 

Športové kluby a oddiely  

 

 Mesto Malacky poskytovalo špor tovým klubom dotácie na 

podujatia a na činnosť, podľa vopred určených kritérií.  Kompletný 

prehľad dotácií na rok 2016 je uvedený v  prílohe tohtoročného zápisu 

do kroniky.  

 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky  

 

Predsedom TJ Strojár Malacky bol Ing. Pavol Or eský. 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. Malacké basketbalistky 

hrali najvyššiu celoslovenskú súťaž dorasteniek.  
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Cyklistika 

 V tomto roku pôsobil v  rámci TJ Strojár samostatný oddiel  

cyklistiky. Predsedom oddielu sa stal Igor Lím. Oddiel  v  priebehu 

roka usporadúval výjazdy na Slovensku i  do zahraničia.  

 

Džudo 

 Predsedom JUDO –  clubu bol Ing. Ján Kunštek. 16. apríla sa v 

Pezinku konali žiacke majstrovstvá BSK. Najúspešnejší boli Martin 

Bartošek (starší  žiaci) a Michal Bartošek (mini žiaci), ktorí  sa stali  

majstrami kraja.  Na konci mája sa v Žiline konali  žia cke majstrovstvá 

SR, na ktorých získal Martin Bartošek bronzovú medailu. Na júnovej  

súťaži - olympiáde BSK žiakov - sa víťazmi vo svojich kategóriách 

stali  Martin a Michal Bartoškovci a Simon Stašo.  

 

 

Hádzaná  

Predsedom oddielu bol Dušan Frýbert.  Družstvo mužov hralo 

v sezóne 2015/2016 v I.  lige a umiestňovalo sa priebežne na 

najvyšších priečkach. Cez zimnú prestávku sa káder posilnil,  t rénermi 

sa stali Jiří Juhas a Milan Mikulčák. Káder družstva tvorili:  

Kuklovský, Roško, Piaček - Stachovič T. ml, Stachovič  Pa., Stachovič 

T. st .,  Pavlík, Živica, Stachovič D., Baláž T., Baláž R., Oslej ,  

Sedláček, Nižňanský, Škoda, Bízek, Dobrocký, Hlaváč, Sakar.  

V jarnej časti sa družstov mužov sa stalo víťazom základnej časti 1. 

ligy a postúpilo do nadstavby - do bojov o postup do extraligy. Tam 

skončili  na štvrtom mieste.  Extraligu si tak nevybojovali, ale keďže 

Piešťany a Levoča sa účasti  v najvyššej súťaži vzdali, predsa len 

malackí hádzanári do extraligy postúpili .  V lete odišiel  Ondrej Sakar,  

ktorý skončil s aktívnou činnosťou. Prišl i Jaro Petráš zo Šale a Rudo 

Draškovič zo Stupavy. Trénermi boli Ján Kordoš a Milan Mikulčák.  
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Prvý extraligový zápas v  sezóne 2016/2017 hrali v Považskej Bystrici  

3. septembra. Výsledkom bola prehra 14:28. Malacky nastúpili  v 

zostave Tomáš Stachovič st.,  Vlado Pavlík 3,  Robo Baláž 1,  Ivan 

Oslej 2, Dušan Roško, David Stachovič 1, Roman Piaček, Martin 

Sedláček 3,  Pavol Stachovič 1, Andrej Dobrocký, Tomáš Stachovič 

ml., Tomáš Baláž, Peter Živica 3. V 5. kole extraligy si  malackí  

hádzanári po remíze s ŠKP Bratislava 29:29 pripísali prvý etraligový 

bod v sezóne. 15. októbra zaznamenali malackí hádzanári svoje prvé 

víťazstvo v sezóne. Na domácej pôde ŠH Malina porazili  Pezinok 

25:22.  

 Hádzanári v kategórii nad 35 rokov sa v dňoch od 9. do 12. júna 

zúčastnil i turnaja v Chorvátsku, kde obsadili  5.  miesto spomedzi 16 

družstiev.  

Mládežnícke družstvá sa v rámci zimnej prípravy zúčastnili  

viacerých turnajov. 3.  ročník mládežníckeho turnaja ZORNO CUP 

prebiehal počas posledného januárového víkendu v Stupave a  

Malackách. Spolu 18 klubov zo Slovenska a Českej republiky súťažilo  

v troch vekových kategóriách - mladší žiaci , starší žiaci a mladší  

dorastenci.  V kategórii mladších dorastenecov nastúpilo spojené 

družstvo Stupavy a Malaciek, ktoré skončilo na treťom mi este 

spomedzi ôsmich účastníkov. Spoločné družstvo mladších dorasteniek  

Malacky-Stupava sa zúčastnilo na prípravnom turnaji v Jindřichovom 

Hradci v Českej republike. Mladšie žiačky Strojára sa 30. januára 

zúčastnil i na turnaji v Hodoníne, kde skončili  na d ruhom mieste.   

20. februára v ŠH Malina prebiehal medzinárodný turnaj 

starších žiačok  Malacky hanball cup 2016 .  Domáce dievčatá skončili  

na druhom mieste spomedzi piatich účastníkov. Počas posledného 

februárového víkendu sa malacké žiačky v spoločnom družs tve s 

Rohožníkom zúčastnili turnaja MINI CUP 2016 v Prahe. Dievčatá 

odohrali deväť zápasov a skončili  na treťom mieste z desiatich.  
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V priebehu roka sa žiacke družstvá z malackých škôl 

zúčastňovali Malackej minihandball ligy,  organizovanej TJ Strojár.  

V meste fungovalo tiež občianske združenie Štart, ktoré sa 

zameriavalo na rozvoj najmladších talentov. Nebolo súčasťou TJ 

Strojár, ale s  oddielom hádzanej spolupracovalo.  Družstvo Štart  

zvíťazilo v  malackej mini handbal lige o pohár CVČ v  sezóne 

2015/2016. Šesť minihádzanárov z OZ Štart  Malacky bojovalo v 

Martine na Majstrovstvách Slovenska v minihádzanej.  V základnej 

skupine zvíťazili vo všetkých piatich zápasoch. Vo finálovej časti  

skončili  na celkovom piatom mieste, pričom mali rovnaký počet 

bodov ako tretie  a štvrté družstvo.  

 

Karate 

Predsedom oddielu karate bol Michal Pullmann. Mladí karatisti 

sa umiestňovali  na popredných priečkach majstrovstiev Bratislavy a 

Slovenského pohára.  

Na medzinárodnom podujatí  PIT BULL WEST COAST BJJ & 

GRAPPLING CUP III (SUBMISS ION ONLY CHALLENGE) v 

Bratislave sa zapojili malackí pretekári Natália Janiuková, Lukáš 

Piffko a Simon Michálek. Natália Janiuková získala striebro v 

kategórii junioriek do 60 kg, Lukáš Piffko rovnako skončil druhý 

medzi juniormi v kategórii  do 80 kg. Simon Michálek zvíťazil medzi 

mužmi v kategórii nad 93 kg. 2. apríla získal Lukáš Piffko zlatú 

medailu na pražskom turnaji CZECH OPEN 2016 (FULL, K -1, THAI, 

MMA) medzi kadetmi v kategórii do 80 kg .   5. júna sa v Prahe 

konalo finálové podujatie Majstrovstiev  ČR v MMA. Simon Michálek 

získal zlato v superfighte v hmotnostnej kategórii  do 120 kg. Úspechy 

zaznamenali  členovia oddielu aj na iných turnajoch.  

 

 



 76 

Kulturistika 

Oddiel  kulturistiky viedol Dávid Krajčír.  

Patrik Balázs a Samuel Štubňa reprezentovali Malacky na 

Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji  dorastu a juniorov v 

Zlatníkoch. Patrik medzi dorastencami vo váhovej kategórii  do 83 kg 

obsadil 4. miesto.  Samuel medzi juniormi získal titul  majstra 

Slovenska v kategórii do 74 kg. 19. marca získal Vladimír Vaniš v 

tlaku na lavičke titul majstra Slovenska v kategórii  do 93 kg v 

kategórii  Masters II (muži nad 50 rokov).  

Na majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke, ktoré sa konali  

2. apríla sa v Bánovciach nad Bebravou, reprezentoval Malacky 

predseda oddielu športovej kulturist iky a silového trojboja Dávid 

Krajčír. V kategórii nad 120 kg výkonom 230 kg obsadil 3. miesto  

V máji  sa v Žiline konal Slovenský pohár v RAW silovom 

trojboji a v tlaku na lavičke. V kategórii  dorastencov získal Kristián 

Hrubý v tlaku na lavičke zlatú medailu.  Medzi mužmi v ľahkej váhe 

získal v trojboji  bronzovú medailu Daniel Kadlíček. Martin Kadlíček 

získal striebornú medailu v tlaku. Zdenko Krajčír získal zlatú medailu 

v zlúčenej kategórii masters v trojbojia bronzovú medailu v tlaku na 

lavičke.  

 

Tenis  

Predsedom klubu bol Ing. Pavol Gelinger.  24. –  25. septembra 

sa na dvorcoch TK Strojár Malacky v zámockom parku konal 17. 

ročník tenisového turnaja vo dvojhre neregistrovaných amatérskych 

tenistov.  

  

Turistika 

 Na čele oddielu bol Róbert  Sloboda.  
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Volejbal  

Volejbalový oddiel  viedol Ing. Pavel Novota.  

 

ZRTV 

 Na čele oddielu rekreačnej telovýchovy bola Mária Hacajová.  

 

  

Ďalšie športy  

 

Atletika 

V priestoroch ZŠ Záhorácka pôsobil pod vedením trénerov Mgr.  

Vladimíra Handla,  PaedDr. Petra F ilipa a Mgr. Jakuba Valachoviča 

klub AC Malacky. Predsedom klubu bol Vladimír Handl .  Atléti sa 

zúčastnil i mnohých pretekov na Slovensku aj v  zahraničí.   

19. marca sa konalo vyhodnotenie najlepších atlérov AC 

Malacky za rok 2015. V kategórii mládež zvíťazil  Marcel Žilavý pred 

Marekom Havlíkom a Boris Pribilom. Medzi dospelými zvíťazila 

Monika Baňovičová, pred Eliškou Chvílovou a Jakubom 

Valachovičom. Spomedzi žiakov športových tried si  prvenstvo 

vybojoval Marek Havlík.  

Vo februári  sa Mária Šimeková umiestnila na piatom mieste na 

halových majstrovstvách Slovenska vo viacboji v kategórii  mladších 

žiačok. Boris Pribil medzi juniormi zvíťazil v behu na 400 metrov a v 

behu na 200 metrov získal bronz. Dorastenecká štafeta AC Malacky 

(4x200 metrov) v zložení Boris P ribil, Michal Mecháček, Jakub 

Kopiar a Marcel Žilavý získala prvenstvo.  

Na halových majstrovstvách SR žiakov sa najviac darilo 

Marekovi Havlíkovi,  ktorý zvíťazil v behu na 300 metrov a v behu na 

800 metrov. Matuš Kuma získal bronzovú medailu v behu na 150 0 

metrov, a rovnako aj Zuzana Švejdová v behu na 800 metrov. Na 
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majstrovstvách Slovenska dorastu a mladších žiakov v hale získal v 

kategórii  chlapcov bronzovú medailu Jakub Kopiar v behu na 1500 m. 

Mária Šimeková v kategórii  mladších žiakov získala striebr o v behu 

na 600 metrov. V skoku do výšky získala bronzovú medailu Gabriela 

Juríčková.  

16-ročný Marcel Žilavý na jar zabehol l imit v behu na 100 m 

prekážok na Majstrovstvá Európy dorastu.  Časom 14,43 s sa 

kvalifikoval na júlový šampionát v gruzínskom Tbilis i .   

Na medzinárodnej súťaži olympijských nádejí  v atletike 

juniorov v Uherskom Hradišti získal Boris Pribil v behu na 400 

metrov zlatú medailu, Susanna Chlepková v behu na 100 metrov 

striebornú medailu a Michal Mecháček v behu na 200 metrov 

bronzovú medailu. 

Na júnových majstrovstvách Slovenska doselých získala Eliška 

Chvílová striebornú medailu v skoku do diaľky výkonom 604 cm, 

skončila druhá za Janou Velďákovou. Boris pribil v behu na 400 

metrov získal tiež striebornú medailu výkonom 49,06 s. Michal 

Mecháček získal bronzovú medailu v behu na 200 metrov.  

Na majstrovstvách SR juniorov v Nitre získal Boris Pribil  tri  

zlaté disciplíny - v behu na 100, 200 a 400 metrov. Krist ína 

Martinusová získala dve bronzové medaily - v skoku do diaľky a 

trojskoku. Karolína Smreková v hode diskom získala striebornú 

medailu.  

10. septembra v Dubnici nad Váhom prebiehalo celoslovenské 

finále súťaže „Hľadáme nových olympionikov“. Mária Šimeková v 

behu na 600 m žiačok získala striebornú medailu.  
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Box  

 

Boxing club RTJ Malacky  

 

Klub sídlil na ulici 1. Mája. Predsedom bol Ali Reisenauer.  

Malackí boxeri z  BC RTJ sa zúčastňovali  súťaží Juhomoravskej 

ligy boxu a v II.  Slovenskej ligy boxu. Klub reprezentovali Silvia 

Klubníková, mladší  dorastenci Marian Ružička a Manuel Šomorjai,  

starší dorastenec Adam Janto.  

 18. júna sa v Letnom ringu Aliho Reisenauera st. na dvore BC 

RTJ na Ulici 1. mája konal  21. ročník Pohára Záhoria v boxe 

zmiešaných družstiev, ktorého sa zúčastnili 16 boxeri zo Slovenska a 

Českej republiky. Výber Slovenska po razil výber Českej republiky v 

pomere 10:6. Podujatia sa zúčastnil i viaceré osobnosti česko -

slovenského boxu.  

 10. septembra zorganizoval BC RTJ v Letnom ringu Aliho 

Reisenauera st . 7. ročník Turnaja mladých nádejí  v boxe pre mladších 

a starších žiakov. V  Malackách sa zišlo dovedna 26 boxerov z 11 

oddielov.  

 V januári zomrel bývalý malacký boxer Milan Juriga, ktorý 

pretekal v rokoch 1958-1964, V období 1971 -1976 bol asistentom 

trénera Aliho Reisenauera staršieho. Podieľal  sa na organizácii  

boxerských podujatí v meste.  

 

  

Amateur Boxing Club Malacky 

  

Klub Alpha boxing club Malacky mal sídlo na Ceste mládeže 

26, viedol ho Ján Brandejs.  
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Svoj štvrtý t itul  majstra Slovenska v rade si vybojoval Dávid 

Michálek na majstrovstvách SR starších dorastencov v boxe, kt oré sa 

konali 30.9. –  2.10. v Galante.  Súťažil v kategórii do 91 kg. Zároveň 

si zabezpečil nomináciu na majstrovstvá sveta.  

 

Cyklistika 

Amateur Cyclo Club sídlil  na Mierovom námestí  14, predsedom 

bol Tomáš Polakovič.  

Slovenský cykloklub Záhorák viedol Mar cel Bulla.  

21. mája sa konal 6. ročník cyklomaratónu Memoriál Petra 

Patscha, zakladateľa SCK. Účastníci sa stretli pred ŠH Malina a v 

priebehu dňa absolovali  220 km dlhú trať,  ktorá kopírovala hranice 

BSK. Organizátormi boli o. z.  ZENIT SK a SCK  Záhorák Malacky.  

 V júni sa v zámockom parku uskutočnili cyklistické preteky pre 

žiakov základných škôl Memoriál  Petra Patscha. Zúčastnilo sa viac 

ako 130 detí z  Malaciek a Gajár. V kategórii  mili  najmladší žiaci 

zvíťazili Adam Pukančík a Eliška Hlozáková (obaja ( ZŠ Dr. J .  

Dérera),  v kategórii  min mladší  žiaci  zvíťazili  Adam Trnka (SŠ sv. Fr.  

Assiského) a Sara Gregerová (ZŠ Dr. J . Dérera).  Medzi staršími 

žiakmi boli najrýchlejší Jozef Halcin (ZŠ Štúrova) a Gréta Ftáčniková 

(ZŠ Dr. J . Dérera).  Najstarším žiakom domi novali Samuel Švarc (ZŠ 

Dr. J . Dérera) a Nikola Žáčková. V dorasteneckej kategórii  boli  

najlepší Marek Trnka (SŠ sv. Fr. Assiského) a Tamara Hricová (ZŠ 

Štúrova).  

 

Florbal  

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

viedol Oto Divinský, ktorý  bol zároveň aj  trénerom.  
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Futbal  

 

ŠK Žolík  

 

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

Lörinczi. Zápasy hrával v zámockom parku.  

Mladší žiaci  zvíťazili vo finálovej časti  zimnej halovej ligy a 

získali  pohár predsedu BSK. Starší žiaci ob sadili  tretie miesto.  Aj 

družstvo starších dorastencov zvíťazilo v zimnom turnaji BFZ. Počas 

posledného marcového víkendu sa v Prahe konal medzinárodný 

futbalový turnaj Golden City Cup, na ktorom sa zúčastnili v kategórii  

mladšieho dorastu (U17) a staršieh o dorastu (U19) aj  hráči ŠK Žolík 

Malacky, ktorí  úspešne reprezentovali mesto. Starší  dorastenci 

skončili  na 3. mieste zo 17. družstiev. Starší dorastenci prehrali vo 

finále po penaltovom rozstrele.  

Klub mal v  súťažiach družstvá od prípravky po dorast. Obe  

dorastenecké družstvá hrali v 2. l ige Západoslovenského futbalového 

zväzu. Starší  dorastenci vo svojom premiérovom ročníku skončili  na 

konci sezóny 2015/2016 na 2. mieste. O úspech sa zaslúžili tréneri  

František Lörinczi,  Rastislav Haramia a Branislav Juh ás, vedúci 

mužstva Ján Mifkovič a hráči Martin Fraňo, Adam Havlík, Lukáš 

Rupec, František Lörinczi ml., Mário Lörinczi, Michal Šarközi,  

Samuel Foltýn, Róbert  Muškát,  Denis Michalek, Jakub Mráz, Daniel  

Čeřovský, Jakub Hitmar,  Tomáš Mifkovič, Róbert  Sova, Do minik 

Drahoš, Lukáš Ďuriš, Daniel  Sakar, Mário Chvíla,  Marek Neštrák a 

Marek Ritomský.  

 

ČSFA  

Československá futbalová akadémia (ČSFA) mala sídlo na 

Štúrovej ulici  131. Na čele bol Ján Kubovič.  Klub sa venoval práci  
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s mládežou od najmladších futbalistov až po kategóriu starších 

žiakov.  

Malí futbalisti sa na jar zúčastňovali medzinárodných turnajov. 

Vo vekovej kategógii do 11 a 12 rokov v základnej skupine zvíťazili  

pred Grazom, Mariborom a Fiorentínou. Kvôli prehre v osemfinále 

nepostúpili ďalej.  

 

FC Malacky 

  

Predsedom klubu, ktorý vznikol v  predchádzajúcom roku, bol 

Oto Kožuch. Družstvo mužov FC Malacky na záver jesennej časti  

sezóny 2016/2017 v III.  lige skončilo v strede tabuľky na 10. priečke.  

 

Futsal  

 Malackí futsalisti  1.  SFC Canaria Team Malacky hral i v sezóne 

2015/2016 v Openlige.  Postúpili  do štvrťfinále,  kde ich zastavil kluba 

KSF DOXX Žilina.  Juniori pôsobili  v  extralige.  Domáce zápasy sa 

odohrávali v  ŠH Malina.  

 Malačan Pavol Matejov, odchovanec 1. SFC Canaria Team 

Malacky, sa stal slovenským rep rezentantom do 21 rokov, začiatkom 

mája odohral prípravné zápasy proti Slovinsku. Daniel Čeřovský 

reprezentoval Slovensko v kategórii do 19 rokov. Na decembrovom 

turnaji  v Ostrave strelil svoj prvý reprezentačný gól v zápase proti  

Maďarsku.  

 

Ľadový hokej  

16. a 17. februára sa na ľadovej ploche v Malackách uskutočnil  

tradičný turnaj v mini ľadovom hokeji  žiakov, žiačok a študentov. 

Medzi žiakmi zvíťazilo A družstvo Gymnázia Malacky, pred ZŠ 

Záhorácka A a SŠ sv. F. Assiského, Malacky. V kategórii dievčat 
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dominovali dievčatá Gymnázia Malacky pred ZŠ Záhorácka A a ZŠ 

Štúrova A. Mini ľadový hokej v kategórii  študentov ovládli hráči  

Gymnázia Malacky.  

 

Lukostreľba  

Koncom septembra sa vo Varíne pri Žiline konali majstrovstvá 

Slovenska v 3D lukostreľbe, ktorých sa zúčastnili aj členovia klubu 

Sagittarius.  Rastislav Sárka obsadil 4.  miesto a Pavol Cíbik skončil  na 

8. mieste medzi dospelými.  Medzi kadetmi získal Erik Rusnák 

striebornú medailu, Dávid Cíbik skončil štvrtý .  

 

Mažoretky  

Súbor mažoretiek Ella mal vyše 30 člen iek. Trénerkami boli  

Daniela Bukovská, Kristína Horecká a Martina Danihelová.  

V dňoch 22. -24. apríla sa v Malackách uskutočnil i majstrovstvá 

Slovenska v mažoretkovom športe, kde malacké dievčatá uspeli 

a postúpili so štyrmi choreografiami na majstrovstvá Európy, ktoré sa 

konali  v Púchove. Miniformácia baton kadetky v konkurencii  12 

tímov vybojovala 2.  miesto, trio baton kadet v zložení Eliška Bačová, 

Alicka Blažková a Natálka Šibalíková obsadilo rovnako 2.  miesto.  

Veľká formácia baton kadet a defilé obsadi la 3.  miesto. Na jeseň sa 

zúčastnil i majstrovstiev sveta v chorvátskom Poreči. Trio kadet v 

zložení Eliška Bačová, Alicka Blažková a Natálka Šibalíková získali  

bronzovú medailu. V kategórii defilé baton získali striebornú medailu.  

 

Modelársky šport  

 Letecký modelársky klub RC LMK Malacky viedol Peter 

Jukovič ml.  Okrem súťaží sa klub venoval príprave mladých 

modelárov formou krúžku v  CVČ. Okrem toho pôsobil  klub Model 

klub Záhorie.  
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Motocykle 

Občianske združenie Racing Club Záhorák zorganizoval 3. 

ročník memoriálu Arnolda Gašpara a  zároveň 20. ročník cestných 

pretekov motocyklov (veteránov),  ktoré sa konali  28. augusta na 

mestskom okruhu. Štart  a  cieľ bol na Radlinského ulici pred 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 triede A1 zvíťazil Marián Kročka, v triede 

A2 sa stal víťazom Jozef Masaryk, v triede B bol najrýchlejší  

Laddis lav Málek, triede C zvíťazil Milan Follrich, v triede D zvíťazil  

Tomáš Pavel,  v triede Pionier Jawa 50 zvíťazil  Václav Záveský v 

triede 0 Parada zvíťazil domáci Andrej Dobrocký a na treťom mieste 

sa umiestnil domáci Filip Haranta.  V  triede Sidecar zvíťazil i Jiří 

Virág a Jozef Syner.  

 

Nordic Walking 

V Malackách  sa tento rok sformovala skupina nadšencov, ktorí  

sa pod vedením Ruženy Hamarovej venovali športu nazvanému Nordic 

Walking. Išlo o tzv. severskú chôdzu so špeciálnymi palicami,  ktorá v 

minulosti  slúžila na prípravu bežcov na lyžiach. Záujemcovia o tento 

šport sa stretávali  na pravidelných tréningoch a výletoch v okolí  

Malaciek.  

 

Plávanie  

 V meste pôsobil  Plavecký klub Willy a Plavecký klub Vorvane. 

Kluby využívali  plaváreň v  ŠH Malina.  

  

 

 



 85 

Stolný tenis  

 Stolnotenisový klub MŠK Malacky pôsobil v  hale na Sasinkovej 

ulici .  Hlavným zameraním klubu bola starostlivosť a  výchova 

talentovaných mladých stolných tenistov a  reprezentácia mesta 

Malacky.  

 V dňoch 11. - 13. marca sa v športovej hale Malina konal 6.  

ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja Slovak Open 

Malacky v žiackych kategóriách. Turnaja sa zúčastnilo 165 hráčov a 

hráčok zo štrnástich krajín. Domáca Sára Bilkovičová obsadila spolu s 

Emou Činčurovou 2.  miesto v kategórii družstiev najmladších žiačok 

a 3. miesto v kategórii štvorhier najmladších žiačok. Félix Ivančo 

(MSK Malacky) obsadil spolu s Adamom Klajberom 1. miesto v 

kategórii  družstiev mladších žiakov a 3. miesto v kategórii mladších 

žiakov jednotlivcov. Turnaja sa zúčastnili aj ďalší Ma lačania Bianka 

Polakovičová, Richard Kucmeni a Viktor Kopec.  

 Začiatkom júna a v Čadci uskutočnili majstrovstvá Slovenska v 

stolnom tenise mladších žiakov. Sára Bilkovičová získala bronzovú 

medailu vo štvorhre.  Félix Ivančo získal striebro v dvojhre,  štvor hre 

aj v zmiešanej štvorhre. Obaja mali trénerku  Luciu Čolovičkovú.  

 1. októbra sa v hale Butterfly v Malackách konal celoslovenský 

turnaj neregistrovaných hráčov, ktorého sa zúčastnilo 72 hráčov.  

 

Šach  

12. marca sa v Skalici konal turnajov v rámci GPX ml ádeže 

Slovenského šachového zväzu - Šachový festival detí a mládeže. 

Malačianka Silvia Fajtáková skončila na 3. mieste a vyhrala kategóriu 

do 11 rokov.  

Štyria mladí šachist i z CVČ Malacky sa v apríli zúčastnili  

turnaja o majstra Slovenska. Najúspešnejšia b ola Adriana Vozárová, 
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ktorá zvíťazila v kategórii  dievčat do 12 rokov a stala sa majsterkou 

Slovenska. Trénerom bol Tomáš Chabada.  

15. decembra sa v Topoľčanoch konali  školské majstrovstvá 

Slovenska. Účasť vo finálovom turnaji si  zabezpečili aj tri šachist ky z 

Malaciek –  Adriana Vozárová (ZŠ Dr. J . Dérera Malacky), Silvia 

Fajtáková (ZŠ Štúrova) a Adela Sobeková (Spojená škola sv.  

Františka Assiského Malacky). Najlepšie sa darilo Adriane Vozárovej,  

ktorá obsadila 6.  miesto.  

 

Športová streľba  

Športovostrelecký klub ZTŠČ Malacky viedol Marián Haramia, 

sídlo klubu bolo na Námestí SNP 1176.  Klub vojakov v zálohe 069 

BA Malacky viedol Stanislav Haramia.  

V polovici  mája sa na strelnici ŠSK Malacky uskutočnili 

strelecké preteky v disciplíne M 400, na ktorých sa zú častnilo 37 

strelcov. Medzi jednotlivcami zvíťazil Daniel Jurkovič pred 

Mariánom Haramiom a Michalom Schlosserom. Združstiev bolo 

najlepšie PZ Kuchyňa Pernek (M. Haramia, S. Haramia, D. Tekel) 

pred Malackami  (M. Foltýn, Š. Jursa, J . Kubinec) a PZ Plavecký  

Mikuláš (M. Kovár, M. Hučko, J. Glajšek).      

Na streleckých oblastných majstrovstvách organizovaných 

Slovenskou poľovníckou komorou v streleckej disciplíne M 800 (80 

výstrelov malokalibrovou puškou na 8 terčov v štyroch polohách).  Do 

júnového finále postúpili  Daniel  Jurkovič,  Michal Schlosser a Marián 

Haramia.  

 

Tanečný šport  

Tanečný klub v  Malackách mal názov TK Grande 

Malacky. Združoval tanečníkov spoločenských tancov z  Malaciek 
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a blízkeho okolia. Predstaviteľmi TK Grande Malacky boli manželia 

Gabriela a Jozef Csizmaziovci.   

V meste tiež pôsobilo tanečné štúdio (TŠ) Saltatrix. 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. 7.  mája sa 

v ŠH Malina konala tanečná súťaž Saltare Orbis, ktorej organizátorom 

bola Akadémia pohybu a tanca Saltatrix a ktorej sa zúčastnilo viac 

ako 2000 tanečníkov z celého Slovenska. Predviedli  takmer 200 

choreografií.  V hľadisku sedelo takmer 700 divákov. Cenu primátora 

mesta Malacky získal tanečný subor Sets zo Senca.  

 

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. Sídlo 

oddielu bolo na Štúrovej ulici 114. Na prelome júna a júla sa 

uskutočnili majstrovstvá sveta vodného motorizmu v kategórii „Future 

C1“. Simon Jung obsadil  6.  miesto.   

V meste úspešne pôsobil aj oddiel MA -JAK. V 1. kole 

päťkolových majstrovstiev Slovenska Formula Future sa víťazom v 

kategórii  mladších žiakov stal Oliver Truchlý, na druhom mieste 

skončil  Kristián Viktorín.  Medzi staršími žiakmi skončil  Samuel  
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Kandil na treťom mieste. V júni sa v Komárne konal o druhé kolo 

majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme Formula Future.  V 

kategórii  mladší  žiaci si zlato odniesol Kristián Viktorín a striebro 

Oliver Truchlý. V kategórii  starší  žiaci  si striebro vybojoval Krist ián 

Lisý. V celkovom hodnotení na záver sezóny sa podarilo Kristiánovi 

Viktorínovi už po tretí raz za sebou obhájiť titul  majstra Slovenska v 

kategórii  mladších žiakov. V rovnakej kategórii  si  vybojoval tretie 

miesto Oliver Truchlý. V kategórii  starších žiakov sa stal  

vicemajstrom SR Kristián Lisý (16 r.).  Ich tréner Richard Pajpach sa 

medzi dospelými v nerýchlostných plavidlách v celkovom poradí 

umiestnil  na 3. mieste a v rýchlostných klzákoch TS -1000 na 4.  

mieste.  

 

Okrem uvedených športov a  klubov v Malackách v  roku 2016 

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 Ing. Dušan Rusňák. V  ŠH bola k  dispozícii  plaváreň, 

ktorú využívala verejnosť,  školy, aj plavecká škola. Telocvičňa nad 

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 tiež využívať služby 

sauny, posilňovne, masáže, v  prevádzke bola lezecká stena a  strelnica 

na vzduchové zbrane. Doplnkové služby poskytovalo solárium, bufet  
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a videopožičovňa. V  ŠH bola aj  sieň športu,  v  ktorej  boli  mnohé 

športové trofeje, bol v  nej priestor na športové schôdze.  

 Novinkou v plavárni bolo ranné plávanie pre verejnosť, ktoré 

začalo v marci a prebiehalo cez pracovné dni od 7.00 do 8.00 h v 

celom veľkom bazéne. V čase od 8.00 do 12.00 h sú pre plavcov 

vyhradené dve dráhy.  

AD HOC zriadil  webovú stránku sport .malacky.sk , kde boli 

vždy aktuálne časové rozpisy obsadenia každého športoviska, ktoré 

mal AD HOC v správe. Stránka obsahovala aj rezervačný formulár,  

cez ktorý sa dali  rezervovať jednotlivé športoviská.  

 

Kúpal isko 

Letné kúpalisko na Jesenského ulici prevádzkovala organizácia 

mesta AD HOC.  

Letná sezóna sa začala 23. júna. Pred otvorením prešlo 

kúpalisko úpravami, najväčšou zmenou bol brúsený betón a drevený 

obklad namiesto kachličiek v okolí  bazéna. Namiesto dv och 

toboganov vznikol jeden dlhší. Základné vstupné sa v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom zvýšilo z 2,50 na 2,80 eur. Dôchodcovia,  

študenti a ZŤP návštevníci zaplatil i  za vstup 1,70 eur, deti od 4 do 15 

rokov 1,10 eur a deti do 3 rokov vstupné neplati li .  Po 16.30 hodine 

bolo vstupné zľavnené - pre dospelých 1,80 eur,  pre dôchodcov, 

študentov a ZŤP 1,10 eur a pre deti od 4 do 15 rokov 0,70 eur.  

Permanentka na celú sezónu stála pre dospelých 45 eur, pre 

dôchodcov, študentov a ZŤP 30 eur, pre deti do 15 rokov  20 eur. Pri 

desaťvstupovej permanentke boli ceny 20, 12 a 8 eur. Počas letných 

prázdnin bolo kúpalisko otvorené denne od 10. do 19. hodiny. Mimo 

prázdnin zostali otváracie hodiny cez víkendy rovnaké ako cez 

prázdniny, cez pracovné dni v čase od 13. do 19.  hodiny. Počas celej  

sezóny bolo kúpalisko v čase od 19. do 20 hodiny otvorené na večerné 
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plávanie. Dospelí zaplati li  za vstup 1 euro, dôchodcovia, študenti a 

ZŤP 0,60 eur.  

V areáli kúpaliska 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. V areáli  bolo možné zahrať si  minigolf,  

plážový volejbal,  stolný tenis a ruské kolky.  

 

Klzisko 

 V zámockom parku bolo cez zimu klzisko –  umelá ľadová 

plocha s  rozmermi 20x40 metrov. Klzi sko mala v správe príspevková 

organizácia mesta AD HOC. Prevádzka klziska trvala cez zimnú 

sezónu podľa počasia.  Nová sezóna sa začala 8. decembra. Denne v 

čase od 14.00 do 18.00 h bola k dispozícii pre verejné korčuľovanie a 

večer od 19.00 do 24.00 h pre organizované skupiny.  

 

Skatepark 

16. júla bol slávnostne otvorený malacký skatepark pod 

nadjazdom medzi Billou a tzv.  slimákom pri  železničnej trati .  

Podujatie malo názov Frikulin Urban Fest a obsahovalo workshop o 

skateboardingu vrátane výučby a ukážok a koncerty.  
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11. Doprava a pošta  

 

Pošta  

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

Malacky 1 sídlila 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  prevádzke od 8.00 h do 10.30 h.  Od 1. decembra sa otváracie 

hodiny upravili.  V pracovných dňoch bola pošta otvorená od 7.30 do 

18.00 h, v  sobotu od 8.00 do 11.00 h.  

 Pošta Malacky 3 sídlila na sídlisku Juh v  areáli  MŠ na Štúrovej 

ulici . Vedúcou bola Marta Diviaková. Táto pobočka bola v  prevádzke 

tiež 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 jedenás tej  hodiny.  

 

Doprava, cesty  

 

Cesty,  parkoviská, chodníky  

 Na ulici 1. mája sa parkovanie presunulo na pravú stranu a 

vľavo bol vyznačený pás určený pre cyklistov v protismere.   

Hlboká ulica v časti medzi ulicami Dukelských hrdinov a 

Hurbanovou bola zmenená na jednosmernú (v smere z juhu na sever) a 

druhý pruh bol určený ako zdieľaný pre chodcov a cyklistov v oboch 

smeroch.  
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1. júna sa začala rekonštrukcia parkoviska na Záhoráckej ulici  

medzi okresným úradom a Pribinovou ulicou. Rekonštrukcia trvala do 

23. júna. Kapacita parkoviska, ktoré dosalo nový asfaltový povrch, sa 

zvýšila na 150 parkovacích mieste pre autá, pribudli aj parkovacie 

miesta pre motocykle, naopak ubudlo z  plochy zelene.  

 29. septembra sa začala komplexná rekonštrukcia Cesty mládeže 

v úseku od Záhoráckej ulice po Veľkomoravskú. Pozostávala z 

výmeny podložia, opravy sietí a odvodnenia. Dažďová voda nebola 

odvádzaná do kanalizácie,  ale bolo zabezpečené vsakovanie do zeme. 

V rámci rekonštrukcie boli  do stredu cesty na dvoch miestach 

umiestnené  deliace ostrovčeky, nútiace autám mierne vybočiť z 

jazdného pruhu a tým pádom znížiť rýchlosť. Na oboch krajoch cesty 

boli piktogramami označené cyklopruhy. Obchádzková trasa bola 

vedená cez ulice Kozia a Veľkomoravská. Pred začiatkom 

rekonštrukcie - 28. septembra - sa na križovatke Cesty mládeže a 

Veľkomoravskej konalo protestné verejné zhromaždenie občanov.  

Rekonštrukcia bola dokončená v  polovici  decembra.  

 Na Dolnom konci vznikol nový chodník, ktorý spojil  Záhorácku 

ulicu pri  farskom kostole s obchodným  centrom Kaufland. Súčasťou 

bol aj mostík cez potok Malina. Náklady na projektovú dokumentáciu 

znášalo mesto, výstavu v sume 43 -tisíc eur hradil Kaufland. V lete 

boli  zrekonštruované viaceré chodníky - na Mierovom námestí oproti  

súdu, na ulici  gen. M. R. Š tefánika pri  ZŠ Dr. J . Dérera, na Pribinovej 

ulici  a pri  zrekonštruovanom parkovisku na Záhoráckej ulici.  Na 

Rádku pred nemocnicou bol vytvorený nový priechod pre chodcov,  

ktorý bol pripojený na nové chodníky.  

Zrekonštruované boli aj chodníky vo vnútroblok u na 

Radlinského ulici  a na Rakárenskej ulici  k MŠ, ako aj na Záhoráckej 

ulici  pri výbehu psov.  
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Nová ulica  

V juhozápadnej časti mesta pri Ceste mládeže vznikla nová 

ulica,  ktorá dostala názov Ulica Ludwiga Angerera.  Niesla meno 

malackého rodáka a slávneho  fotografa z 19. storočia, ktorý 

fotografoval aj cisársku rodinu vo Viedni. Podrobnejšie informácie o 

jeho živote sú uvedené v zápise do kroniky mesta za rok 2012.  

 

Cyklodoprava 

  Malacky sa v máji zapojili  do celoslovenskej výzvy pre 

zamestnancov firiem a inštitúcií,  ktorej  cieľom bolo predovšetkým 

znížiť dopravné zaťaženie mesta a urobiť niečo pre svoje zdravie.  

Zamestnanci si evidovali svoje jazdy na bicykli do zamestnania a 

naspäť domov. Malacky sa zapojili  prvýkrát  a obsadili  11. miesto v 

počte kilometrov najazdených na obyvateľa. Zapojilo sa 29 tímov a v 

nich 88 cyklistov. Najviac kilometrov najazdilo družstvo Bob Bobek a 

Bobeček v zložení Jana Bobeková, Vladimír Puškár a Pavel Gonos.  

Spolu zaznamenali  1228 kilometrov. Medzi jednotlivcami prešiel  

najviac kilometrov Peter Holúbek (MsÚ Malacky) - 1105. Druhý 

Štefan Ištok (Drina Bike Trio) najazdil  v máji  do práce a späť 643 

kilometrov a tretí  Marian Trnka (Cyklomloci) 563 kilometrov.  

 MsZ schválilo generel  cyklodopravy -  strategický dokument 

obsahujúci plány a  vízie pre rozvoj cyklodopravy v  meste vrátane 

doplnkovej infraštruktúry. Základnú plánovanú cyklistickú sieť 

tvorilo päť hlavných trás v celkovej dĺžke takmer  15 kilometrov: 

diagonála Kostolište –  Pernek, radiála Juh –  centrum, radiála 

Táborisko –  centrum, radiála Továrenská –  Radlinského a hlavný 

mestský okruh.  Generel bol územnoplánovacím podkladom pre 

spracovanie alebo doplnenie záväznej územnoplánovacej 

dokumentácie mesta.  
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12. Životné prostredie a výstavba  

 

Zber odpadu 

V meste sa popri pravidelnom vyvážaní komunálneho odpadu 

vykonával separovaný zber papiera,  skla,  plastov.  

Mesto okrem toho 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. 

Na jar a na jeseň prebiehal zvoz objemového odpadu. Obyvatelia 

bytov aj rodinných domov mohli v  určených termínoch pred domy 

vyložiť objemový odpad, ktorý následne odviezli  zamestnanci Tekosu.  

Drvený odpad, ktorý sa počas roka nazbieral, odoberala firma 

Termming, a. s.,  Bratislava na drevnú štiepku. V  kotolni  na 

Brnianskej ulici boli dva kotly prispôsobené na spaľovanie drevnej 

štiepky z  odpadového dreva a  dva kotly pokračovali  v  starom spôsobe 

výroby tepla.  

Podľa nového zákona o odpadoch sa za odovzdanie drobného 

stavebného odpadu na zbernom dvore na Hlbokej ulici plati lo 

(dovtedy mali  občania možnosť priviezť odpad v objeme 1 m3 

zadarmo). Podľa nového VZN mesta bol poplatok stanovený na 0,025 

eur za 1 kilogram. Bezplatne sa na zberné dvory aj  naďa lej  

moholvoziť biologický odpad, druhotné suroviny a veľkoobjemný 

odpad. Pneumatiky sa už nezaraďovali do komunálneho odpadu - po 

novom ich bolo možné odovzdať bezplatne ktorémukoľvek predajcovi,  

distribútorovi či  pneuservisu.  

V sídle spoločnosti Tekos bol a umiestnená bunka (E -domček) 

na zber elektronického odpadu. Obyvatelia mesta tam mohli priniesť 

staré elektrické spotrebiče, mobilné telefóny atď.  

Pokračoval zber starého šatstva. V  meste bolo umiestnených 

deväť kontajnerov na zber starého šatstva,  obuvi a hračiek. Použiteľné 
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oblečenie zo zberu bolo určené pre obchody s  oblečením z  druhej ruky 

(second handy) a  pre charitatívne organizácie.  

Zvoz komunálneho odpadu zabezpečovala rovnako ako v 

minulosti spoločnosť TEKOS. Malacky boli rozdelené pri zvoze 

odpadu na tri obvody.  

Tekos vďaka dotácii zakúpil zberné vozidlo na sklo. Cieľom 

bolo zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta. Dovtedajšie 

zberné nádoby boli  nahradené novými 1100 -l itrovými nádobami.  

Vďaka inej  dotácii boli zakúpené nové nádoby na plasty a  sklo. V 

tomto roku Tekos vybudoval vlastné kapacity na spracovanie 

druhotných surovín zo separovaného zberu v meste a okolitých 

obciach. Pribulo tiež veľké zvozové vozidlo na zber odpadu a hákový 

nakladač na prevoz veľkokapacitných kontajnerov.  

Od začiatku roky sa prestali  pri rodinných domoch používať 

žlté kontajnery určené na zber plastového odpadu. Namiesto nich boli  

v domácnostiach rozdané žlté plastové vrecia na plastový odpad. 

Plastový odpad sa začal zvážať vždy v určený deň v celom meste, nie 

ako predtým po obvodoch. Harmonogram zvozu papiera, plastu a 

iných surovín bol stanovený na celý rok dopredu.  

V bytových domoch sa zber triedeného odpadu nezmenil. 

Obyvatelia mali  k dispozícii farebne odlížené spoločné kontajnery na 

separovaný odpad. Ich zvoz sa vykonával raz týždenne.  

Na jeseň boli  do domácností  distribuované žlté nádoby na 

plastový odpad, ktoré nahradili  vrecia. Do týchto nádob sa separovali  

plasty,  kovové obaly a obaly z mlieka a džúsov.  

 

Kanalizácia  

V častiach mesta,  ktoré zostali neodkanal izované, si domácnosti  

zabezpečovali vývoz žumpy. Na začiatku roka išlo o  domy na 

Vinohrádku, niektoré domy na Ceste mládeže, Mlynskej ulici,  Ulici  
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M. Olšovského, Stupavskej ulici,  Partizánskej ulici , Ulici Na brehu, 

Ulici Duklianskych hrdinov, spojnici ul íc B. Nemcovej a Hurbanovej,  

Ulici B. Nemcovej, Hlbokej ulici,  Rakárenskej ulici , v  

záhradkárských oblastiach Riadok, Olšiny, Prídavky a Nad Výhonom, 

ako aj na Poľnej ulica.  Polovicu poplatkov za vývoz v  týchto 

lokalitách hradilo mesto Malacky. Obyvatelia,  ktorí mali  možnosť 

pripojiť sa na kanalizáciu a  túto možnosť nevyužil i,  platili  za vývoz 

žumpy plnú sumu.  

V priebehu roka pokračovalo odkanalizovanie mesta.  V lete sa 

predlžovala existujúca kanalizácia na Rakárenskej ulici . Po skončení 

prác sa začalo s výstavbou aj na Ulici Duklianskych hrdinov v úseku 

od Lesnej (brána do Zámockého parku) po križovatku Oslobodenia 

(cesta na Studienku).  

 

Mobilná meracia stanica kvali ty ovzdušia  

V meste bola dlhodobo umiestnená mobilná meracia s tanica 

kvali ty ovzdušia,  zaradená do národnej  monitorovacej  s iete kval i ty 

ovzdušia.  Bola umiestnená na Mierovom námestí  na kraji  parkoviska 

pri  hlavnej križovatke,  v  priebehu roka sa presunula pred Obchodný 

dom Stred vedľa novinového s tánku. Vlastníkom monitorovacej  

stanice bol Slovenský hydrometeorologický ústav.    

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

Na jar bola ukončená prvá etapa modernizácie verejného 

osvetlenia, ktorej súčasťou bola výmena 194 svietidiel  na 14 uliciach 

v Malackách (Stupavská, M. R. Štefánika, Štúrova, Boreckého, L.  

Novomeského, Jánošíkova, arm. gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, A. 

Veselého, kpt. Uhra, J . Murgaša, V. Clementisa, J . Gabčíka a 

Kukorelliho). Náklady boli 163 tisíc eur, 20 percent z  toho tvorila 

dotácia Európskej banky pre obnovu a rozvoj.  
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Mestské zastupiteľstvo schváli lo investičný zámer II.  etapy 

modernizácie verejného osvetlenia.  Najdôležitejším cieľom projektu 

je zníženie energetickej náročnosti . Súčasťou modernizácie je výmena 

LED svietidiel  vrátane potrebnej infraštruktúry. Pre vysokú finančnú 

a technickú  náročnosť sa z projektu vyčlenili  ulice bez osvetlenia, 

resp. s nevyhovujúcim rozostupom svetiel.   
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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 triedach MŠ pôsobili rodičovské 

združenia,  ktoré mali  formu občianskych združení. Neziskové 

organizácie pôsobili tiež pri všetkých základných školách 

a gymnáziách. Jedným z dôvodov ich existencie bola možnosť 

uchádzať sa o  dve percentá z  daní  z príjmov. Pre niektoré organizácie 

bol práve tento zdroj hlavným zdrojom príjmov na činnosť.   

V roku 2016 sa medzi uchádzačov o  dve percentá okrem 

rodičovských združení zaregistrovali aj t ieto právnické osoby: 1.SFC 

Canaria Team Malacky, A.A.S. Asociácia  Amatérov Sebaobrany, 

Alpha Boxing Club Malacky, Atletický klub AC Malacky, Auto Klub 

Malacky, Biliardový klub Malacky, Bowlingový klub Saturn Malacky,  

Boxing Club - Robotnícka telovýchovná jednota, Česko - Slovenská 

futbalová akadémia,  Dajme šancu predča sniatkam, Detské centrum 

Čertík, FC Malacky,  Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania n.f. ,  FS 

MACEJKO, FUTUS, Harmónia s prírodou, Klub vojenskej histórie -  

CARPATHIA, L2hockey, Ľudia pre Malacky, Lukostrelecký klub 

Sagittarius Malacky, Malacké pohľady, Mala cký vysokohorský 

spolok, Materské centrum VÁNOK, Mažoretky Ella Malacky 

Slovensko, MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub Malacky,  

Nadácia Pro Malacky, NAUČME SA UČIŤ, Občianske združenie 

Záhoráčik, Poľovnícke združenie Gajary,  PRO FUTBAL FC 

MALACKY, ProMEMO, o. z. , RACING CLUB ZÁHORÁK, 

Rakárenček, RC LMK MALACKY, ROTARY CLUB MALACKY 

GOLF, Rybárske združenie MARHEČEK, SENIOR - geriatrické 

centrum n.o.,  Slovenský cykloklub ZÁHORÁK - MALACKY, 

Slovenský skauting, 69. zbor M.R.Štefánika Malacky, Slovenský zv äz 
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minikár, Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum, ŠK 

DIANELLO, Športový klub sálového futbalu Buldoci, Športový klub 

Žolík Malacky, Štart pre naše deti, Tanečný klub Grande, 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky, TRVALKA o.z. , Vstúpte, n.o.,  

Záhorácky letecký klub Malacky, ZDRUŽENIE POTÁPAČSKÉHO 

KLUBU THETIS SLOVAKIA, Združenie pre deti  z  DeD, Združenie 

pre podporu rodín a detí, Združenie zdravotne postihnutých 

VIKTÓRIA - ZO Malacky, ZENIT SK, Zlatý vek, ZO Slovenského 

zväzu telesne postihnut ých Malacky.  

Okrem uvedených občianskych združení a  iných spolkov 

pôsobili v  meste ďalšie organizácie.   
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14. Výročia, úmrtia  

 

Karol Machata  (úmrtie)  

 3. mája zomrel po dlhej chorobe vo veku 88 rokov herec a 

malacký rodák Karol Machata. Karol Machata sa  narodil v  Malackách 

13. januára 1928. V období 1948 - 1950 študoval herectvo na Štátnom 

konzervatóriu v Bratislave, v rokoch 1952 -1953 pôsobil  v Armádnom 

divadle v Martine. Ďalších štyridsaťpäť rokov bol členom Činohry 

Slovenského národného divadla v Brat islave, pôsobil v ňom v rokoch 

1953 - 1998. V období 1950 -1988 hral v desiatkach filmov. V roku 

1979 bol ocenený t itulom národný umelec. V roku 2003 dostal od 

prezidenta SR štátne vyznamenanie Pribinov kríž II.  triedy za 

významné zásluhy v oblasti divadeln ej, fi lmovej a rozhlasovej tvorby.  

V roku 2008 získal cenu OTO 2007 a bol uvedený do Siene slávy.  

 

Nadežda Tučková (70. narodeniny)  

25. mája oslavovala jubileum Nadežda Tučková, bývalá učiteľka 

a riaditeľka ZUŠ v Malackách. Narodila sa v roku 1946 v krajčí rskej 

rodine. Navštevovala ZŠ Dr. J . Dérera a neskôr malacké gymnázium. 

V roku 1968 absolovala Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity,  

odbor slovnenský jazyk -španielsky jazyk. Učila v Moravskom Svätom 

Jáne na ZŠ a potom vyše 30 rokov v malackej ZUŠ. Jej rukami prešli 

mnohí malackí herci a recitátori  - napríklad Stano Král,  Michaela 

Badinková, Soňa a Zuzana Norisové, Michal Režný, Vlado a Jana 

Zetkovci.  

 

Július Vojtech Terebessy -Trebišovský (100. výročie narodenia, 10. 

výročie úmrtia)  

 8. septembra 1916 sa  v Malackách narodil  Július Terebessy, syn 

pálffyovského úradníka Júliusa Terebessyho a vnuk staviteľov Jána 
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Terebessyho a správcu pálffyovskej píly Františka Hanuša. V roku 

1935 absolvoval malacké františkánske gymnázium. Neskôr sa stal  

učiteľom, pôsobil  aj  na svojej alma mater aj v iných školách. Potom 

pôsobil v oblasti výskumu, venoval sa najmä školskému filmu a 

didaktickým pomôckam. Bol aktívny v oblasti organizačnej činnosti  

ako osvetový pracovník a športový funkcionár. Veľa publikoval - či 

už išlo o zbierky básní, učebnice, knihy o históri i Malaciek. Zomrel 3.  

augusta 2006. Pochovali  ho na starom cintoríne v Malackách v hrobe 

jeho krstných rodičov Prenoszilovcov.  Informácie o  ňom sú aj 

v zápise do kroniky za rok 2011.  

 

Alojz Veselý (190. výročie narodenia) 

Maliar Alojz Veselý sa narodil 22. novembra 1836 v Malackách.  

Významný bol najmä tým, že na prelome 19. a  20. storočia reštauroval  

interiér kostolov v Malackách a  okolí. Zomrel 28. mája 1912. 

Podrobnejšie údaje o  ňom sú v  zápise do kroniky za rok 2011. 

 

Anton Baláž (úmrtie)  

20. decembra zomrel vo veku 85 rokov herec a operetný spevák 

Anton Baláž, rodák z Vysokej pri  Morave. Anton Baláž maturoval v 

roku 1950 na malackom gymnáziu, krátko sa venoval učiteľskej dráhe.  

Potom vyštudoval herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a 

účinkoval v Slovenskom národnom divadle na Novej scéne ako člen 

operetného súboru. Ako moderátor vystupoval na rôznych miestach 

Záhoria. Bol spoluzakladateľom Spolku Záhorákov v Bratislave a 

zastával funkciu vicerichtára. Do Malaciek sa vracal pri prí ležitosti 

pomaturitných stretnutí. Pochovali ho na ružinovskom cintoríne v 

Bratislave.  
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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  

CPPPaP –  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie 

ČR –  Česká republika  

ČSFA –  Československá futbalová akadémia  

DHZ –  Dobrovoľný hasičský zbor  

DNH –  Divadlo na hambálku  

EÚ –  Európska únia 

FS –  Folklórny súbor  

HBV - Hromadná bytová výstava  

KSS –  Komunistická strana Slovenska  

LSPP –  Lekárska služba prvej pomoci  

ĽŠ –  Ľudová strana  

MCK –  Mestské centrum kultúry  

MC –  Materské centrum  

MsCSS –  Mestské centrum sociálnych služieb  

MsP –  Mestská polícia  

MsÚ –  Mestský úrad  

MsZ –  Mestské zastupiteľstvo  

MŠ –  Materská škola  

MŠR –  Mestská školská rada  

NaS –  ns –  Národ a  spravodlivosť –  naša strana  

NEKA –  Nezávislý kandidát  

NP –  Nový parlament  
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NR SR –  Národná rada Slovenskej republiky  

OD –  Obchodný dom  

OU –  Odborné učilište  

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  

Sk –  Slovenských korún  

SLK –  Slovenská lekárska komora  

SĽS –  Slovenská ľudová strana  

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 detí  

SOU –  Stredné odborné učilište  

SNP –  Slovenské národné povstanie  

SpŠ –  Spojená škola  

SR –  Slovenská republika  

ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania  

ŠJ –  Školská jedáleň  

ŠKD –  Školský klub detí  
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ŠSK –  Športovo-strelecký klub  

TIK –  Turisticko-informačná kancelária  

TJ –  Telovýchovná jednota  

TK –  Tanečný klub  

ÚP –  Územný plán  

ÚPS –  Ústavná pohotovostná služba  

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 ško la 

ZŤP –  Zdravotne ťažko postihnutý  

ZUŠ –  Základná umelecká škola  
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1. Výsledky parlamentných volieb 2016  v Malackách  

STRANA POČET 

HLASOV 

PERCENTUÁLNY 

PODIEL 

SMER -SD 2379 26,55 % 

SaS 1653 18,45 % 

OĽANO - NOVA 1229 13,71% 

SME RODINA –  Boris 

Kollár  

961 10,72 % 

ĽS Naše Slovensko  610 6,8 % 

SNS 567 6,32 % 

#SIEŤ  550 6,13 % 

MOST - HÍD  311 3,47 % 

KDH 284 3,16 % 

SKOK! 120 1,33 % 
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SZS 74 0,82 % 

KSS 56 0,62 % 

TIP 43 0,47 % 

SDKÚ - DS 35 0,39 % 

ŠANCA  10 0,22 % 

SMS 14 0,15 % 

PD 10 0,11 % 

DS –  Ľudo Kaník  9 0,10 % 

VZDOR 9 0,10 % 

SMK - MKP 9 0,10 % 

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA 

SLOVENSKO 

8 0,08 %  

Odvaha 8 0,08 % 

MKDA - MKDZS 0 0 % 
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2. Dotácie mesta za rok 2016  

Dotácie pre športové organizácie    91 618,73 

Dotácie na podporu reprezentácie mesta (šport)  52 000,00 

Dotácia pre iné neziskové organizácie     4 000,00  

Dotácie pre kultúrne organizácie         575,00 

 

Športové a iné neziskové organizácie  

Boxing club RTJ       3 768,00  

Tenisový klub Tie break     1 101,00  

LK Sagittarius       1 386,00 

Oddiel  vodného motorizmu     3 014,00  

1. SFC Canaria Team      2 249,00 

TK Grande        1 714,00 

ČSFA        4 059,00 

ŠK Buldoci            214,00 

SCK Záhorák          379,00 

ŠK Žolík         4 284,00 

Mažoretky ELLA       1 041,00 

AC –  Atletický klub      7 804,00 

MSK –  Mestský stolnotenisový klub     5 877,00 

Športovostrelecký klub ZTŠČ     1 973,00 

TJ Strojár              26 414,00 

SC –  Floorball club      2 088,00 

FC Malacky       1 780,00 

Synchronizované plávanie        560,00 

Amateur cyclo club         353,00 

Klub vojakov v zálohe 069 BA    1 517,00 

1. záhorácky klub priateľov mariášu      110,00 

RC LMK letecko-mod. Klub     2 044,00 

Bowlingový klub Saturn Malacky       133,00 
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ABC Alpha boxing club     4 087,00 

Dotácie z rezervy primátora –  v tom:  

Okresná organizácia SPZ Malacky       350,00 

Racing club Záhorák      1 000,00 

ŠK Žolík        1 226,00 

JUDO –  club TJ Strojár         700,00 

Záhorácky letecký klub         650,00 

Detská organizácia Bratislavský Fénix      452,00 

Slovenský zväz vojakov v zálohe 069 BA      900,00 

Česko-Slovenská futbalová akadémia   1 749,00 

Boxing club RTJ       1 239,73 

Mažoretky ELLA       1 770,00 

FRETI           200,00 

RC LMK Malacky         673,00 

Oddiel  vodného motorizmu        350,00 

Tanečné štúdio Saltatrix        210,00 

TJ Strojár           300,00 

ZENIT OK           300,00 

Slovenský poľovnícky zväz        300,00 

Alpha Boxing Club         300,00 

OZ Kamaráti - Trampi         300,00 

SJ Sport           350,00 

Interchess CVČ          350,00 

Dotácie na podporu reprezentácie mesta v tom:  

AC Atletický klub      6 000,00 

TJ Strojár              15 000,00 

MSK Mestský stolnotenisový klub    6 000,00 

FC Malacky             15 000,00 

ŠK Žolík              10 000,00  


