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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 Brati slava, 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.   

 

Demograf ická situácia 

Na konci roka 2018 mali Malacky podľa údajov z MsÚ 18 7 66 

obyvateľov. Na trvalý pobyt v meste sa prihlásilo 366 občanov a na 

prechodný pobyt 33 .  Odhlásilo sa 335 obyvateľov mesta.  V rámci 

mesta sa presťahovalo 530 obyvateľov, 55 obyvateľov ma lo zrušený  

trvalý pobyt  (ako miesto pobytu mali stále Malacky). Narodilo sa 220 

detí , zomrelo 173 ľudí. V meste sa v uvedenom roku zosobášilo 140 

párov, čo bolo o  26 viac ako v predchádzajúcom roku. Rozvodov bolo 

27. 

 

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 mes ta,  pochádzajúceho od zemepána Štefana 

Balassu z roku 1577.  

 

 

 

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.  

Všetko, čo chceme,  

je v tomto kúsku zeme.  
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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 návšt evách, obradoch. Na pôde mimo 

mesta používal mestské insígnie primátor na v yjadrenie 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 samosprávu 

obce vykonávali obyvatelia mesta prostredníctvom orgánov mesta –  

primátora a  mestského zastupiteľstva 1.  

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  

MsZ bol zastupiteľský zbor mesta, zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách. Podľa zákona bolo úlohou  MsZ 

rozhodovať o základných otázkach života mesta,  týkajúcich sa 

hospodárenia mesta, rozpočtu, územného plánu, medzinárodnej 

spolupráce atď.  

Rok 2018 bol posledným rokom  funkčného obdobia 

poslaneckého zboru zvoleného obyvateľmi mesta v  roku 2014. 

Zloženie  MsZ do nových komunálnych volieb, ktoré sa konali 10. 

novembra, 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 Haram ia (SDKÚ-DS),  

- PhDr. Ing. Lucia Vidanová (nezávislá)  

- Mgr. Daniel  Masarovič (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 3:  

 
1 Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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- PaedDr. Viera Mária Adamovičová (nezávislá),   

–  Ing. Pavel Spusta (SMER-SD),  

- Mgr. Martin Mráz (nezávislý),  

- za vo lebný 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 vo lebný obvod č. 6:  

–  Ing. Richard Hájek (nezávislý),  

- RNDr. Jozef Ondrejka (nezávislý),  

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

 

Po komunálnych voľbách sa počet poslancov nezmenil . Ani 

zloženie MsZ sa veľmi nezmenilo –  štrnásť  poslancov z 18 obhájilo  

svoj mandát,  hoci niektorí z  nich kandidovali  ako nezávislí bez 

podpory politických  strán. Nové zloženie MsZ, ktoré začalo pracovať 

na ustanovujúcom zasadnutí  MsZ 29. novembra,  bolo nasledovné:   

 

- za volebný obvod č. 1:  

–  Ing. Jozef Mračna (SMER-SD),  

- Ladislav Čas  (nezávislý),  

- Ing. Štefan Hronček  (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 2:  

- MUDr. Marián Haramia (nezávislý),   

- PhDr. Ing. Lucia Vidanová (nezávislá)  

- Mgr. Daniel  Masarovič (nezávislý),  
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- za volebný obvod č. 3:  

- PaedDr .  Viera Mária Adamovičová (nezávislá),   

–  Ing. Pavel Spusta (nezávislý),  

- 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. Adam Janík .  (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 6:  

–  Ing. Richard Hájek (nezávislý),  

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

- Ing. Marian Andil (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. Komunálne voľby v  tomto roku potvrdili primátora vo funkcii,  

na základe uznesenia MsZ pokračoval ako viceprimátor aj  Milan 

Ondrovič. Podrobnosti o  komunálnych voľbách sú uvedené nižšie 

v tejto kapitole.  

 

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 
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v Malackách bola Ing. Petra Kožuchová, ktorá v  tejto funkcii pôsobila 

od roku 2015.  

 

Komisie MsZ 

Komisie MsZ, ktoré pôsobili ako poradné orgány MsZ, 

pracovali v roku 2018 do komunálnych  volieb 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 Špelicov á, Milan Merc, 

PeadDr. Peter Filip.  

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch:  

Predsedníčka PhDr. Ing. Lucia Vidanová ,  podpredseda Mgr. Mgr. 

Martin Macejka, členovia Bc. Stanislav Bellan, Bc. Andrej  Hujsa, Ing. 

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

Val lová, 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. Danica Pompošová ,  PaedDr. Martina Amb rušová, 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 Schlesinger,  

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 Mgr. Anton Pašteka, členovia Mgr. Martin Macejka a  RNDr. 

Pavol Tedla.  

 

 Po voľbách boli na prvom pracovnom zasadnutí nového MsZ 

ustanovené nové pracovné komisie MsZ na obdobie 2018-2022, 

pozostávajúe zatiaľ z predsedov a podpredsedov, nasledovne:  

 

Komisia pre vzdelávanie  

Predseda Mgr. Daniel Masarovič, podpredseda RNDr. Pavol Tedla.  

 

Komisia pre šport a  mládež  

Predseda Mgr. Anton Pašteka, podpredseda Ladislav Čas .  

 

Komisia pre kultúru a  cestovný ruch  

Predseda Mgr. Martin Macejka, podpredseda PhDr. Ing. Lucia 

Vidanová .  
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Komisia pre sociálne veci a  zdravotníctvo  

Predseda MUDr. Marián Haramia, podpredseda Mgr. MgA. Katarína 

Trenčanská .  

 

Komisia pre územný rozvoj,  dopravu a životné prostredie  

Predseda Ing. Pavel Spusta, podpredseda Mgr. Martin Mráz .  

 

Komisia pre financie, legislatívu a  správu majetku  

Predseda Ing. Mgr. Zuzana Baligová, podpredseda Ing. Jozef Mračna .  

 

Rada seniorov a osôb so zdravotným postihnutí m 

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 kre sťanských seniorov 

Slovenska –  Klub Malacky, Veronika Kunšteková, predsedníčka OZ 

Kardioklub Malacky, Viera Šimeková, predsedníčka Svitania –  ZPMP 

v Malackách, Mária Trenčíková, podpredsedníčka Klubu zdr avotne 

postihnutej mládeže a detí  Malacky, Lucia Vida nová, zástupkyňa 

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 m esiace.  

V priebehu roka 2018 sa poslanci na zasadnutí  MsZ stretli osemkrát .  
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Spôsobilé rokovať a uznášať sa bolo MsZ vtedy, ak sa 

zasadnutia zúčastnila viac ako polovica všetkých poslancov. V  roku 

2018 sa na každom rokovaní stretol  dostatočný počet poslanco v. Na 

prijatie uznesenia bol potrebný súhlas nadpolov ičnej väčšiny 

prítomných poslancov a na pri jatie VZN súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov. Zasadnutia zvolával a viedol primátor mesta.   

Zasadnutia boli  verejné.  Materiály na zasadnutia MsZ boli  

zverejňované v  predstihu na webstránke mesta a  predpísané materiály 

(najmä VZN a rozpočet) aj na úradnej tabuli  mesta. Videozáznam 

z každého zasadnutia bol prenášaný cez internet v  reálnom čase,  

neskôr bol vždy na webstránke mesta zvukový záznam aj  

videozáznam. Na webstránke mesta boli uložené aj zápisn ice zo 

zasadaní MsZ, uznesenia,  hlasovania a informácia o  účasti  poslancov.  

 

1. zasadnutie 22. marca  

Poslanci schválil i  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, VZN o úhradách za  sociálne služby 

poskytované mestom Malacky a VZN o určení názvu ulíc na území 

mesta.  Ulica Erns ta Wiesnera sa pripájala zo západnej strany na Cestu 

mládeže a ulica Karola Virsíka sa pripájala na ulicu Jána Hollého. 

Obe osobnosti , po ktorých boli ulice pom enované, boli rodákmi z 

Malaciek a zároveň odborníkmi vo svojich odboroch. Ernst Wiesner 

(1890-1971) bol synom malackého tlačiara Alfreda Wiesnera, neskôr 

sa stal architektom v Brne, kde podľa jeho projektov postavili v 

medzivojnovom období viacero budov. Neskôr žil v Anglicku. Karol 

Virsík (1915-2009) bol lekárom, zameriaval sa na problematiku 

tuberkulózy, vybudoval tuberkulózny dispenzár v Podunajských 

Biskupiciach. O oboch osobnostiach sú podrobnejšie záznamy v 

zápisoch do kroniky za iné roky (pri prílež itosti výročí) .  Jedným z 

bodov programu bol návrh na predaj menšinového podielu (1,3 
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percenta) mesta Malacky v akciovej spoločnosti Nemocničná 

spoločnosti ZAR invest . Primátor návrh odôvodňoval tým, že mesto 

pri tomto podiele nevedelo ovplyvniť dôležité ro zhodnutia týkajúce sa 

nemocnice.  Po dlhšej diskusii sa  poslanci rozhodli materiál stiahnuť z 

rokovania.  

 

2. zasadnutie 10. mája  

Poslanci schválil i  podanie žiadosti o dotáciu ministerstva 

školstva na výstavbu novej telocvične pre ZŠ Dr. J. Dérera. Schválil i  

tiež zámer výstavby kultúrneho domu a revitalizácie  zóny Zámocká. 

Predchádzala tomu väčšia diskusia o kultúrnom dome, ako aj  o 

bývalej budove na Radlinského ulici,  na ktorej mieste sa uvažovalo s 

postavením nového kultúrneho domu. Poslanci schváli li  tiež  

záverečný účet mesta za rok 2017 a správy o hospodárení 

rozpočtových a príspevkových organizáci í mesta za rok 2017.  

 

3. zasadnutie 14. júna  

  MsZ schválilo VZN, ktorým sa ustanovujú podmienky 

umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v  

meste Malacky počas volebnej kampane. Poslanci tiež s chváli li  zmenu 

VZN č. 2/2013 o čistote mes ta, ktoré reagovalo na zmenu cestného 

zákona. Povinnosť udržiavať schodné chodníky prešla z vlastníkov 

nehnuteľností na správcov miestnych komunikácií. Ďalšie d ve novely 

VZN reagovali na vznik dvoch nových ulíc v m este (Ernsta Wiesnera 

a Karola Virsíka) - išlo o VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj a VZN, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 13/2011 o školských obvodoch základných š kôl. 

Poslanci schválili  správu z kontroly poskytnutých  dotácií,  zmenu 

rozpočtu mesta a príspevkových organizácií,  aktualizáciu 

Komunitného  plánu sociálnych služieb mesta. Poslanci vzali na 
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vedomie ústnu informáciu primátora o súťaži na revitalizáciu 

Mierového a Kláštorného námestia a o rekonštrukcii diaľničné ho 

privádzača. V rámci zmien rozpočtu zast upiteľstvo schváli lo použitie 

rezervného fondu vo výške 550 tisíc eur na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií (250 tisíc eur) a odkúpenie pozemku na Píle pre výs tavbu 

záchytného parkoviska (300 tisíc eur). Okrem toh o poslanci 

odsúhlasili  navýšenie rozpočtu o granty a dary v celkovej výške 

takmer 90 tisíc eur, účelovo viazané na rekonštrukciu športového 

areálu v zámockom parku. Ďalšou zmenou bol transfer z minister stva 

pôdohospodárstva 72 390 eur na výkup pozemku pre záchytné 

parkovisko na bývalej píle.  

 

4. zasadnutie 9.  júla  

 Zasadnutie,  ktoré sa konalo v netradičnom letnom termíne, malo 

na programe jediný bod, týkajúci sa nadchádzajúcich komunálnych 

volieb. Poslanci schválili  návrh určenia počtu poslancov, počtu 

volebných obvodov a rozsahu výkonu funkcie pri mátora na ďalšie 

volebné obdobie.  

 

5. zasadnutie 27. septembra  

  MsZ schváli lo zmeny a doplnky územného plánu mesta.  

Súčasťou obsiahleho materiálu,  ktorý bol v ýsledkom niekoľkoročnej 

práce,  bolo určenie koeficientu zelene (pri  rodinných domoch 

minimálne 40 percent),  výšková regulácia a iné pravidlá.  Cieľom 

zmeny bolo viac chrániť obyvateľov pred neregulovanou výstavbou. 

Zároveň bola zakázaná výstavba reklamných stavieb v celom meste.  

Poslanci tiež schválili  odkúpenie pozemku v areáli bývalej  píly na 

vybudovanie záchytného parkoviska. Poslanci zároveň súhlasili  so 

zaradením plánovanej Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny 
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Márie ako organizačnej zložky Spojene j školy sv.  Františka Assiského 

do siete škôl a školských zariadení SR.  

 

 

6. zasadnutie 25. októbra 

MsZ rokovalo poslednýkrát v končiacom sa volebnom období.  

Poslanci schválili  zmenu rozpočtu mesta na aktuálny rok, ale aj  

rozpočet mesta na rok 2019. Schvál ili  t iež rozpočty príspevkových 

organizácií  mesta na rok 2019. Schválili  aj  VZN o výške dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského 

zariadenia na rok 2019. Schválené bolo aj odkúpenie pozemku na 

Priemyselnej ulici od spoločnosti E urovalley za symbolické euro. Išlo 

o pozemok potrebný pri výstavbe plánovanej cyklotrasy. Na záve r 

rokovania primátor zrekapituloval dôležité projekty zrealizované na 

uplynulé štyri  roky.  

 

7. zasadnutie 29. novembra  

 Slávnostné ustanovujúce zasadnutie nového MsZ prebiehalo v 

kine. Primátor zložil sľub do rúk p redsedníčky mestskej volebnej 

komisie Aleny Kmecovej, ktorá predtým oboznámila príto mných s 

výsledkami komunálnych volieb. Následne všetci novozvolení 

poslanci zložili sľub do rúk primátora mesta.  Zasa dnutia sa zúčas tnila  

aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a predseda BSK Juraj  

Droba. V pracovnej časti poslanci schválili  dlhodobé uvoľnenie 

poslanca MsZ Milana Ondroviča na výkon funkcie zástupcu primátora 

mesta a určili jeho plat.  Rovnako určili  po slanca povereného v zmysle 

zákona2 zvolávať a viesť zasadnu tia MsZ - stal  sa ním Pavol Tedla.  

Poslanci Martin Macejka, Pavol Tedla, Zuzana Ba ligová, Anton 

 
2 Zákon č.  369 /1990 Zb .  o  obecnom zr iadení  v  znení  neskorších pr edpisov,  

poverenie sa týkalo pr ípadov uvedených v §12 ods.  2  prvá ve ta,  ods.  3  tret ia  ve ta,  

ods.  5  tre t ia  veta a  ods.  6  tre t ia  veta uvedeného zákona .  
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Pašteka a Jozef Mračna boli MsZ určení na vykonávanie občianskych 

obradov. Za predsedu komisie na och ranu verejného záujmu bol  

zvolený Anton Pašteka a za členov  komisie Martin Macejka a Pavol 

Tedla.  

 

8. zasadnutie 18. decembra  

   Na prvom pracovnom zasadnutí  nového MsZ schválili  poslanci 

nový rokovací poriadok MsZ. Poslanci odhlasovali  vznik šiestich 

stálych pracovných komisií  pri MsZ a zvolili do nich členov z r adov 

poslancov. Komisia pre vzdelávanie ,  šport a mládež, ktorá existovala 

v predchádzajúcom období, sa rozčlenila na dve: kom isiu pre 

vzdelávanie a komisiu pre šport  a mládež. Naopak nebola zriaden á 

komisia na ochranu verejného poriadku. MsZ odvolalo a del egovalo 

zástupcov zriaďovateľa do rád š kôl a školských zariadení v  

zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta. Poslanci súhlasili  s  tým ,  aby mesto 

predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na cyklot rasu 

Pezinská –  priemyselný park.  

 

 

Mestský úrad (MsÚ)    

 Mestský úrad sídli l na  Bernolákovej ulici 1/A v  budove 

podnikateľského inkubátora. 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 úradu, zostavovať návrh 

rozpočtu úradu a zabezpečovať  jeho plnenie, podpisovať spolu s 

primátorom zápisnice zo zasadnutí MsZ, zúčastňovať sa na zasadnutí  

MsZ s poradným hlasom, zúčastňovať sa zasadnutí mestskej rady s 

poradným hlasom, plniť aj ďalšie úlohy, ktoré jej uloží  MsZ a 
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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.  

 Malacky boli naďalej súčasťou portá lu Odkaz pre s tarostu 

(www.odkazprestarostu.sk), kde mohli  obyvatelia mesta posielať  

samospráve svoje upozornenia týkajúce sa nedostatkov v meste,  spolu 

s fotografiou a opisom uvedených problémov. Jednotlivé podnety 

vybavovali zamestnanci MsÚ, na vybavovan ie dozeral primátor mesta.  

Najviac podnetov sa týkalo oblasti komunikácií (cesty, chodníky),  

životného prostredia (čierne skládky, zvieratá), dopravného značenia, 

parkovania,  mestského mobiliáru,  verejných služieb a verejného 

poriadku.  

 

Mestská polícia (MsP) 

Zriaďovateľom MsP bolo mesto Malacky. MsP sídlila na 

Bernolákovej ulici č.  5188/1A, v budove inkubátora. Náčel níkom MsP 

bol Mgr. Ivan Jurkovič.  MsP malo 20 príslušníkov. Služba MsP bola 

zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne prevažne jednou 

dvojčlennou  hliadkou v uliciach mesta a jedným zamestnancom na 

oddelení MsP.  Činnosť zamestnancov MsP pri zabezpečovaní 

verejného poriadku sa riadila zákonom o obecnej polícii,  VZN mesta,  

uzneseniami MsZ a nariadeniami primátora mesta.  

V roku 2018 mala MsP tri  voz idlá - Suzuki Vitara,  Škoda Fabia 

Combi a Opel Combo. V meste bol vytvorený kamerový systém, ktorý 
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sa v priebehu p redchádzajúcich rokov dopĺňal a v  roku 2018 ho 

tvorilo 32 kamier,  umiestnených na strategických miestach. Prehľad 

umiestnenia kamier je uvedený v  prílohe zápisu do kroniky za rok  

2017. MsP v Malackách v záujme zvyšovania bezpečnosti občanov 

ponúkala pripojenie bytov a rodinných domov na pult centralizovanej 

ochrany .  Služba MsP  v prípade narušenia vyslala na miesto zásahovú 

jednotku. Tá zabezpeči la objekt a pri podozrení z vniknutia vykonali  

službukonajúci pracovníci kontrolu objektu a prípadných narušiteľov  

zadržali.  Prioritou nebola osoba  páchateľa, ale ochrana majetku 

klienta (firmy).  

MsP venovala veľkú pozornosť preventívnym aktivitám, ťažisko  

tvoril Komplexný program prevencie kriminality, určený pre rôzne 

vekové skupiny od detí  po seniorov.  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 Miero vom 

námestí , na ul . Cesta mládeže a  na Brnianskej ulici .  Okrem uvedených 

činností zabezpečovala MsP ďalšie činnosti –  prijímala a  preverovala 

oznámenia a písomnosti , zabezpečovala verejný poriadok  pri  

usporiadaní športových a  iných podujat í , vykonávala odchyt túlavých 

zvierat atď.  V roku 2018 odovzdali príslušníci MsP do karanténne j  

stanice na ul . Hlboká 157  psov.  

 

 

Mestské organizácie  

 

Rozpočtové organizácie  

 Do zriaďovateľskej pôsobnos ti mesta patrila Materská škola s 

elokovanými triedami na uliciach Bernolákovej, Hviezdoslavovej  

a Štúrovej ulici,  ďalej základné školy na území me sta okrem cirkevnej  
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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 sídlila 

na Partizánskej ulici .  Predmetom podnikania spoločnosti bolo 

poskytovanie zmluvne požadovaného servisu jedinému spoločníkovi - 

mestu Malacky a taktiež služby pre právnické a  fyzické osoby.   

Konateľom spoločnosti bol Ing. Juraj Schwarz. 12. decembra 

odvolal  primátor mesta konateľa spoločnosti.  V Malackom hlase 

primátor avizoval, že “v oblasti komunálnych slu žieb boli urobené 

rozhodnutia poza môj chrbát a bez môjho súhlasu.“ V novinovom 

článku sa spomínalo vyvážanie výko povej zeminy na mestský 

pozemok na Stupavskú ulicu mimomalackými subjektmi.  Bližšie 

podrobnosti  rozhodnutia primátora neboli verejnosti oznáme né.  

Dočasným vedením Tekosu bol poverený dovtedajší prevádzkový 

námestník František Ftáčnik.  

 Pre mesto Malacky poskytoval Tekos vozidlá,  stroje a 

zariadenia pre zabezpečovan ie údržby miestnych komunikácií,  

čistenie mesta, údržbu verejného osvetlenia,  údrž bu zelene, zber,  

prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobn ých 

stavebných odpadov, ktoré vznikali na území mesta Malacky. 
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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 2017 malo mesto malý  podiel  v spoločnosti 

Nemocničná, a.s, ktorá prevádzkovala malackú nemocnicu. Ďalej ma lo 

podiel v spoločnosti  Bratislavská vodárenská spolo čnosť, a.  s.  

 

Neziskové organizácie 

Podnikateľský inkubátor 

 Organizác ia Inkubátor Malacky, n.  o. , vznikla za účelom  

podpory zakladania inovatívnych firiem prostredníctvom ponuky 

kvalitných priestorov a špecializovaných poradenských služieb 

zameraných na začínajúce firmy. V roku 2018 už inkubátor neplnil  

svoje poslanie a 27 .  júna  Správna rada organizácie rozhodla 

o ukončení činnosti  na konci roka 2018 a následnom vstupe 

neziskovej organizácie do likvidácie .  Funkciu riaditeľa inkubátora 

vykonávala prednostka MsÚ Ľubica Čikošová.  

 

Nadácia  Pro Malacky 

Predsedom Správnej rady nadácie ,  zriadenej mestom Malacky,  

bol primátor J. Říha, členmi Ivan Vaškor,  Katarína Trenčanská, Lucia 

Vidanová a Martin Macejka. Správcom nadácie bola Ľubica Čikošová.  

V marci vyhlásila nadácia grantové kolo pre projekty 

"Revitalizácia verejných priestrans tiev 2018". Výzva bola adresovaná 

spoločenstvám a správcom bytových domov v meste, ktorí mali  

záujem o skrášľovanie a revitalizáciu verejnýc h priestranstiev a 
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medziblokových priestorov v  blízkosti  bytových domov. Výšk a 

finančného príspevku bola  300 eur na jeden projekt.  

 

Zastupiteľstvo BSK  

 Malacký obvod v zastupiteľstve BSK od volieb v roku 2017 

zastupovali  Juraj Říha a  Lucia Vidanová (volebný obvod Malacky, 

Studienka a vojenský obvod Záhorie)3,  okres Malacky v zastupiteľstve 

BSK reprezentoval i  okrem malackých poslancov aj Peter Tydlitát 4,  

Dušan Dvoran 5,  Peter Švaral 6 a Martin Smeja7.   

Iné inštitúcie  

 

Štátna polícia  

Okresné riaditeľstvo PZ sídlilo na Zámockej ulici č.  5.  

Riaditeľom bol kpt. JUDr. Andrej Kliment.  V meste pôsobilo obvodné 

oddelenie PZ. V jeho územnej pôsobnosti boli  okrem Malaciek aj  

Kostolište, Veľké Leváre , Závod, Studienka a  Plavecký Štvrtok .  V 

meste Malacky nebola samostatne zriadená hliadková služba.  

V roku 2018 bolo celkovo zistených v meste 196 trestných 

činov, z toho bolo objasnených zistením páchateľa 117 trestných 

činov, čo znamenalo mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku. 

Najviac bolo majetkových trestných činov - 102. Násilných trestných 

činov bolo 29. V meste bola spáchaná jedna lúpež (v predchádzajúcom 

roku štyri).  Polícia zaznamenala šesť prípadov prípadov krádeží 

vlámaním do bytov a rodinných domov (o päť menej ako v 

predchádzajúcom roku), z nich dva prípady boli objasnené. Na území 

mesta bolo odcudzené jedno motorové vozidlo (v predchádzajúcom 

 
3 Volebný obvod 12 podľa uznesenia zastupiteľstva BSK z 23. júna 2017. 
4 Volebný obvod 13 (Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves). 
5 Volebný obvod 14 (Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor) 
6 Volebný obvod 15 (Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, 

Rohožník, Sološnica) 
7 Volebný obvod 16 (Borinka, Marianka, Stupava) 
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roku boli tri). Krádžeí vlámaním do motorových vozidiel bolo osem, 

rovnako ako v predchádzajúcom roku. Najviac trestných činov sa 

odohralo na Pezinskej ulici (35).  V roku 2018 bolo na území mesta 

zistených 278 priestupkov, z nich 174 bolo objasnených. V priebehu 

roka 2018 bolo v ma lackom okrese 172 dopravných nehôd, pri  ktorých 

bolo šesť osôb usmrtených, 15 ťažko zranených a 67 ľahko zranených. 

Celková spôsobená škoda na vozidlách a prepravovanom tovare bola 

545520 eur. Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo na území 

mesta Malacky 52 nehôd.   

 

 

Súdnictvo a prokuratúra  

Okresný súd sídlil na Mierovom nám estí  č.  10. Predsedom súdu 

bol JUDr. Ľubomír Hudák. Okresná prokuratúra sídlila na Sasinkovej  

ulici  č. 71.  

 

Hasiči  

Riaditeľom Okresného riaditeľs tva Hasičského a  záchranného 

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

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

Ing. Emil Horváth.  Veliteľom družstva bol npr. Stanislav Slezák. 

Sídlo  riaditeľstva bolo na Legionárskej ulici 882. K zásahovému 

obvodu malackej brigády patril Bratislavský, Trnavský a Nitriansky 

kraj, ale a j  dva okresy Trenčianskeho kraja.  

4. mája sa pri  príležitosti osláv dňa sv. Floriána –  patróna 

hasičov konal deň otvorených dverí na Legionárskej ulici.  Súčasťou 

programu bo la statická ukážka hasičskej techniky a hasičskej 

výstroje,  dynamická ukážka práce  hasičov pri dopravnej nehode, práca 

s vyslobodzovacím náradím, ukážka  hasenia horiaceho vozidla. Deň 

otvorených dverí  bol aj v priestoroch HaZZ na  Továrenskej ulici . V 
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programe bolo vys lobodzovanie raneného za pomoci hydraulického 

náradia, poskytnutie prvej pomoci, transport raneného sanitkou, 

hasenie vodou a penou, ukážková činnosť odboru kynológie a 

hipológie Prezídia Policajného zboru. Návštevníc i  si  mohli prezrieť aj  

hasičskú zásahovú techniku.  

Mestský hasičský zbor bol zriadený mestom Malacky. Jeho 

členmi boli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Malack y. 

Veliteľom bol Ivan Šíra.  Riaditeľom Okresného riaditeľstva  HaZZ v 

Malackách bol plk.  Mgr. Juraj Slovinský.  

V roku 2018 bolo celkovo k jednotlivým druhom udalostí  na 

území mesta Malacky vykonaných 86 výjazdov, čo bolo o štyri menej 

ako v predchádzajúcom roku. Z uvedeného počtu bolo dvanásť 

výjazdov kvôli požiarom, 69 technických zásahov (z toho 28 pri  

dopravných nehodách),  trikrát  bol dôvodom planý poplach, jeden 

zásah bol ekologický a jeden bol z  dôvodu cvičenia. Celkovo bolo v 

okrese 417 výjazdov.  V meste bolo trinásť požiarov (najmenej za 

posledných deväť rokov), ktoré spôsobili škodu v celkovej výške 

deväťtisíc eur (najmenšiu  za posledných deväť rokov).  Nikto nebol pri 

požiari zranený.   

V týždni od 28. mája do 1. júna bolo v priestoroch Záchrannej 

brigády HaZZ cvičenie, ktorého cieľom bolo preveriť funkčnosť 

nového mobilného núdzového tábora.  

Okresné riaditeľstvo HaZZ zároveň  v rámci výkonu štátneho 

požiarneho dozoru posudzovalo v rámci územnéh o a stavebného 

konania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb p rojektovú 

dokumentáciu stavieb a následne v rámci  kolaudačného konania 

splnen ie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb umiestnených 

v katastrálnom území mesta Malacky.  
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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: organizačný, odbor krízového riadenia, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií ,  odbor starostlivosti  o životné 

prostredie, pozemkový  a lesný odbor ,  katastrálny  odbor, odbor 

všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.  

 

Daňový úrad  

 Daňový úrad sídlil  na Záhoráckej ulici 17.  

 

 

Medzinárodná spolupráca  

 

Partnerské mestá Malaciek  

 V roku 2018 boli partnerskými mestami Malaciek maďarské 

mesta Sarvaš a  Albertirša, poľské mesto Žnin a  moravské mesto 

Veselí nad Moravou .  Ťažisko kontaktov s partnerským mestom Žnin 

bolo aj  tento rok v športe.  Ako sa stalo zvykom, koncom júna prišli  

do Malaciek futbalisti a futbalistky z tamojšieho klubu Jeziorak. 

Okrem priateľských zápasov s rovesníkmi z ŠK Žolík mali  na 

programe s tretnutie s malackými fi latelistami a prehliadku Malaciek, 

Bratislavy i Viedne. Zájazdu sa zúčastnilo 21 dospelých a 37 detí .  

   

Iné udalosti  

 

Návštevy 

17. januára navštívil  Malacky nový predseda BSK Juraj Droba,  

zvolený ku koncu predchádzajúceho roka. Vedenie Malaciek 



 30 

predstavilo županovi priority mesta:  riešenie tranzitnej  dopravy, 

vybudovanie záchytného parkoviska a zachovanie urgentu (ÚPS) v 

malackej nemocnici .  

24. januára navštívila Malacky komisárka pre osoby so 

zdravotným postihnutím  Zuzana Stavrov ská. Stretla sa s primátorom 

a zástupcami organizácií,  ktoré slúžili občanom so zd ravotným 

postihnutím. Potom navštívila vybrané školy,  neziskovú org anizáciu 

Vstúpte a MsCSS, neskôr sa str etla s občanmi  v zasadačke MsÚ.  

26. júla navštívil  Malacky na pozvan ie primátora mesta 

slovenský veľvyslanec v Nórsku František Kašický. Primátor 

predstavil hosťovi aktuálne strategické projekty mesta.  Veľvyslanec 

predstavil možnosti  a príklady dobrej  prax e rôznych finančných 

mechanizmov, grantových schém, nadnárodných bil aterálnych 

programov, vrátane nórskych fondov pri  rozvoji mesta a re giónu.  

Na jeseň navštívil  Malacky minister životného prostredia László 

Sólymos. Stretol sa s vedením mesta a s konateľom spoločnosti T ekos 

Jurajom Schvarzom.  

 

Voľby  

 10. novembra sa konali  voľby komunálne voľby –  voľby 

primátora mesta a  poslancov do MsZ. Volieb sa v Malackách 

zúčastnilo  5938 ľudí, čo bolo 37,97 percent z 15 640 oprávne ných 

voličov. Za primátora mesta bol opätovne zvol ený  Juraj Říha 

(nezávislý),  ktorý získal 5043 hlasov. Na druhom mieste skončil  

Marian Novota (nezávislý, 712 hlaso v) a na treťom mieste Lad islav 

Dubán (Národná koalícia). Ten získal 44 hlasov napriek tomu, že sa 

pred voľbami vzdal kandidatúry. O pozície posla ncov MsZ sa 

uchádzalo 31 kandidátov. V zložení zastup iteľstva nenastali oproti  

predchádzajúcemu obdobiu výrazné zmeny, vo funkcii  skonči li  v 1.  

obvode Peter Ondruš a Jozef Halcin  (nahradili  ich Štefan H ronček a 
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Ladislav Čas), v 5.  obvode bol na miesto Mar iana Novotu zvolený 

Adam Janík a v 6. obvode sa stal novým poslancom Marián Andil  

namiesto Jozefa Ondrejku. Podrobné výsledky komunálnyc h volieb sú 

uvedené v prílohe tohtoročného zápisu do kroniky.  

 

Reakcia na vraždu novinára  

Po vražde novinára Jána  Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej vo februári  (v obci Veľká Mača) sa v Malackách pri  soche 

M. R. Štefánika objavili sviečky a portré ty zavraždených. Vo 

viacerých mestách Slovenska sa organizovali  demonštrácie 

požadujúce vyšetrenie vraždy. V Malackách s a demonštrácia 

nekonala, ale mnohí Malačania išli  podporiť demonštrantov v 

Bratislave.  
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3. Ekonomická oblasť  

 

Hospodárenie mesta  

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný MsZ 

na zasadnutí  7.  decembra 2017. V priebehu roka 2018 prešiel  rozpoč et 

šiestimi zmenami. Prvé dve zmeny boli schválené MsZ (22. marca a 

14. jún), ďalšiu zmenu vykonal primátor mesta rozpočtovým 

opatrením 27. júla.  Štvrtú zmenu schválilo MsZ 25. októbra. Zvyšné 

dve zmeny vykonal primátor mesta rozpočtovým opatrením 31. 

októbra a 31. decembra.  

Príjmy mesta dosiahli výšku 18 471 816,73 eur (v pôvodne 

schválenom rozpočte to bolo 15 574 709 eur). Z toho be žné príjmy 

tvorili 15 001 489,87 eur, kapitálové prí jmy 431 246,50 eur,  finančné 

príjmy 2 118 616,46 eur,  bežné príjmy rozpoč tových organizácií 849 

329,71 eur, kapitálové prí jmy rozpočtových organizácií 70 121,79 eur 

a finančné príjmy rozpočtových organizá cií 1 014,40 eur.     

Z bežných príjmov tvorili väčšinu daňové príjm y v sume 11 152 

158,99 eur. Z toho výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo štátneho 

rozpočtu bol 6 611 152,80 eur, čo predstavovalo nárast o 686 505,05 

eur oproti  predchádzajúcemu roku. Prí jmy dane z pozemkov dosiahli  

sumu 812 968,27 eur, dane zo stavieb b oli v sume 2 184 743,29 eur a 

dane z bytov boli v sume 91 432,82 eur. Celkovo v príjmovej polo žke 

daň z nehnuteľností nastal oproti  roku 2017 nárast o 167 865,79 eur. 

Príjem z dane za psa bol 23 494,33 eur, prí jem z dane za predajné 

automaty bol 2 533,42 eur.  Poplatok za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad priniesol do mestského rozpočtu sumu 647 627,92 eur ,  

čo bolo o 152 316,77 eur viac ako v predchádzajúcom roku. Príjem z 

poplatku za rozvoj bol 697 632,25 eur. Príjem z poplatku za dobývací 

priestor bo l  9 157,51 eur,  tieto finančné prostriedky boli  poukázané z 

Hlavného banského úradu a Minister stva životného prostredia SR. 

Medzi daňové príjmy boli zahrnuté aj sankcie v daňovom konaní,  
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ktoré priniesli príjem v sume 326 eur. Nedaňové príjmy predstavovali  

sumu 588 854,11 eur,  z toho príjem z prenájmu pozemkov bol  34 

929,19 eur,  príjem z prenájmu nebytových priestorov 127 563,82 eur.  

Administratívne a iné poplatky priniesli do rozpočtu sumu 1 74 885,74 

eur, z toho príjmy zo správneho poplatku za výherné hraci e automaty 

boli 5 300 eur, ostatné správne poplatky prinie sli do rozpočtu sumu 

83 305,58 eur,  pokuty za porušenie predpisov 12 486,69 eur, poplatky 

za predaj výrobkov, tovarov a služieb 62 167,17 eur, poplatok za 

výrub drevín 5 093,70 eur, poplatok za zneč istenie ovzdušia 6 532,60 

eur. Úroky z úverov a vkladov pr iniesli  do rozpočtu mesta sumu 2 

758 ,23 eur. Iné nedaňové príjmy predstavovali sumu 242 643,69 eur.  

Granty a transfery predstavoval i  príjmy vo výške 3 260 150,77 eur, z 

toho najvyššia suma sa týkala  oblasti  školstva od Okresného úradu 

Bratislava - 2 713 725 eur.  

Z kapitálových príjmov tvori li väčšinu transfery a granty vo 

výške 416 913 eur,  z toho najväčšie sumy predstavovali  dotácie  z 

Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu telocvične ZŠ Dr. J. D érera 

(150 000 eur) a dotácia z Enviromentálneho fondu (11 0 000 eur).  

Príjem z predaja pozemkov bol 7 233,50 eur,  príjem z predaja 

kapitálových aktív bol 7 100 eur.   

Z príjmových finančných operácií podstatnú časť predstavovalo 

čerpanie dlhodobého investi čného úveru na financovanie rozvojových 

aktivít mesta (schválený v roku 2017) vo výške 1 499 420,69 eur. 

MsZ schválilo použitie rezervného fondu vo výške 550 000 eur 

nasledovne: rekonštrukcia miestnych komunikácií 250 000 eur,  

odkúpenie pozemku na Píle pre  realizáciu záchytného parkoviska 300 

000 eur.   

Výdavky mesta dosiahli  výšku 17 734 384,16 eur  (v pôvodne 

schválenom rozpočte to bolo 15 574 709 eur). Z toho bežné výdavky 

predstavovali sumu 6 536 032,58 eur,  kapitálové výdavky 4 416 



 34 

529,13 eur, finančné výdavky 472 190,97 eur, bežné výdavky 

rozpočtových organizácií mesta 6 239 509,69 eur a kapitálové 

výdavky rozpočtových organizácií  70 121,79 eur.  Daň za ubytovanie 

sa premietla do príjmov mesta v sume 37 039,12 eur. Príjem z dane za 

užívanie verejného priestranstva bol 34 377,26 eur.  

Z bežných výdavkov dosiahli  výdavky verejné správy výšku  2 

093 914,39 eur,  z toho mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov 

mesta boli 928 188 eur, poistné a  príspevok do poisťovní 

zamestnancov a volených predstaviteľov mest a boli  357 711,88 eur, 

tovary a služby predstavovali výdav ky v sume 663 197,58 eur, 

cestovné náhrady boli vo výške 1 087,87 eur,  výdavky na energie,  

vodu a komunikácie boli  vo výške 63 845,92 eur,  z toho sa výdavky 

čerpali  najmä  na spotrebu elektrickej vo  výške 17 910,77 eur,  na 

dodávku tepla 7 160,73 eur,  na spotrebu vody 2 183,93 eur.  Celkové 

výdavky na poštovné boli čerpané vo výške  27 248,25 eur, telefón vo 

výške  6 717,14 eur a internetové služby vo výške 2 625,10 eur.  

Výdavková položka materiál dosi ahla výšku 68 215,76 eur. Dopravné 

výdavky boli v sume 14 384,57 eur, výdavky na rutinnú a šta ndardnú 

údržbu boli  44 051 ,41 eur,  nájomné sa plati lo v sume 11 773,02 eur,  

ostatné služby sa čerpali v celkovom objeme 382 408,03 eur, bežné 

transfery boli čerpané vo výške 20 194 eur.  

Výdavky v oblasti verejného poriadku 52 016,18 eur,  z toho 

policajné služby (MsP) boli 487 353,40 eur, na ochranu pred požiadmi 

- činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli výdavky 

čerpané v sume 6 166,23 eur, ostatné v ýdavky v oblasti  verejného 

poriadku boli  vo výške 26 496,55 eur.  

V ekonomickej oblasti boli výdavky 421 822,71 eur, z toho 

všeobecná pracovná oblasť dosiahla výšku výdavkov 5 428,28 eur,  

veterinárna oblasť 6 506,99 eur, cestná doprava 409 420,47 eur a 

ostatná ekonomická činnosť 466,97 eur.  



 35 

V oblasti ochrany životného prostredia bol i výdavky 1 023  

093,33 eur, z toho položka nakladanie s odpadmi dosiahla výšku 990 

111,39 eur, nakladanie s odpadovými vodami 20 732,58 eur, položka 

ochrana prírody a krajiny (deratizácia) 5 787,38 eur, ostatná ochrana 

životného prostredia 1 518,84 eur.  

V oblasti  bývania a občianske j  vybavenosti  boli  výdavky 386 

032,11 eur, z toho v položke rozvoj bývania boli  vý davky použité na 

zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo 

výške príjmov v sume 15 397,00 eur. Bežné vý davky spojené s  

prevádzkou a správou  nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v 

objeme 31 098,76 eur.  Výdavky v časti  rozvoj obcí (na zabezpečenie 

preneseného výkonu štátnej  správy, na úseku stavebného  poriadku) sa 

čerpali vo výške príjmov v sume 19 266,00 eu r Výdavky spojené s 

označovaním ulíc  a domov dosiahli výšku 508,10 eur.  MAS Dolné 

Záhorie bol poskytnutý návratný finančný príspev ok vo výške 11 

275,80 eur. Výdavky v časti verejné osvetlenie sa če rpali vo výške 

168 744,84 eur,  z čoho na elektrickú energi u verejného osvetlenia sa 

čerpali  finančné prostr iedky v objeme 124 496,87 eur.  Výdavky na 

bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiah li výšku 44 247,97 eur.  

Výdavky v časti ostatná občianska vybavenos ť sa čerpali výdavky na 

tovary a služby v nebytových pries torov v sume 139 741,61 eur,  

výdavky  na prevádzku  verejného WC sa čerpali vo výške 2 188,61 

eur. V roku 2018 prebiehala architekton ická súťaž na úpravu 

Mierového a Kláštorného námestia v Malackách, kde čerpanie 

rozpočtu bolo vo výške 17 520,00 EUR. Na náku p mestského 

mobiliáru sa čerpala suma 10 188 eur.    

V oblasti  rekreácie,  kultúry a náboženstva boli  výdavky v sume 

1 001 018,85 eur ,  z toho rekreačné a športové služby sa čerpali  

výdavky v sume 505 318,27 eur,  najväčšou položkou bol bežný 

transfer pre AD HOC (285 617 eur), položka kultúrne s lužby dosiahla 
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výšku 435 604,98 eur,  najväčšou položkou bol bežný transfer pre 

MCK (285 490 eur ) a propagácia mesta - celomestské podujatia (107 

690,79 eur), položka vysielacie a vydavateľské služby predstavovala 

16 566,90 eur,  položka náboženské a iné spo ločenské služby dosiahla 

výšku 28 276,86 eur a položka ostatné výdavky v kultúre vo výške 11 

187,26 eur.  

Výdavky v oblasti vzdelávania dosiahli výšku 178 954,03 e ur, z 

toho najväčšou položkou bol poskytnutý transfer na m zdy a prevádzku 

pre školskú jedáleň a školský klub detí  pri  Spojenej škole Františka 

Assiského v objeme 162 804 eur.  

V oblasti  sociálneho zabezpečenia sa čerpali  výdavky v sume 

911 180,98 eur.  Z toho výdavky v časti  staroba sa čerpali v celkovom 

objeme 812 705,97 eur,  z toho bol i  MsCSS posky tnuté bežné t ransfery 

na prevádzku sociálneho útulku vo výške 4 050,00 eur, na 

opatrovateľskú s lužbu v zariadeniach vo výške 198 861,96 eur a 

prevádzku denného stacionára 23 294,88 eur.  Tieto transfery boli  

kryté z prost riedkov štátneho rozpočtu.  Na činnosť sociálneho taxíka 

bol poskytnutý transfer v sume 22 825,00 eur. Na opatrovateľskú 

službu  v domácnosti bol MsCSS  poukázaný bežný transfer vo výške 

336 801,00 eur, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté 

finančné prostriedky v sume 199 774,0 0 eur a dofinancovanie denného 

stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 25 952,00 eur. Okrem 

poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddieli čerpali finančné 

prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 1 147,13 eur.  V časti  

sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi sa  čepali  výdavky vo výške 

77 004,16 eur. V časti ostatné výdavky v sociálnom zabezp ečení sa 

čerpali  na dotácie pre organizácie v sociálnej  oblasti v s ume 19 

750,00 eur a na pochovanie občanov, ktoré bolo mest o povinné 

zabezpečiť, sa čerpali výdavky v sume 1 720,85 eur.    
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Z kapitálových výdavkov boli výdavky v oblasti verejnej správy 

793 597,87 eur,  z toho najväčšími položkami boli  prostriedky na 

výkup pozemkov boli použité vo výške 209 052,75 eur, na výkup 

pozemkov pre záchytné parkovisko Píla vo výške 405 977,00 eur (z 

toho 300 000 eur bolo z rezervného fondu mesta Malacky),  

prostriedky na spracovanie projektových dokumentácií vo výške 158 

063,20 eur.   

V oblasti verejného poriadku boli kapitálové výdavky vo vý ške 

39 000 eur, podstatnú časť tvori l i  prostriedky na nákup osobného 

vozidla (elektromobilu) pre MsP vo výške 33 000 eur.  

V ekonom ickej oblasti boli kapitálové výdavky 696 577,08 eur,  

z toho na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo 

vyčerpaných 692 028,49 eur, z toho 250 000 EUR boli  použité 

financie z rezervného fondu.  

V oblasti  ochrany ŽP boli kapitálové výdavky 97 00 0 eur,  išlo o 

kapitálový transfer schválený MsZ pr e spoločnosť TEKOS určený na 

spolufinancovanie projektu kompostárne.  

V oblasti bývania a občianskej vybavenost i boli kapitálové 

výdavky 1 357 560,35 eur. Z toho výdavky na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia v meste Malacky boli vo výške 1 140 420,69 eur.   

V oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva boli kapitálové 

výdavky 113 256,30 eur.  Z toho na rekonštrukciu fo ntány v zámockom 

parku dosiahli výdavky výšku 3 592 EUR, na rekonštrukciu futbalovej 

tribúny a športoviska v zámockom parku vo výške 92 664,30 eur,  

príspevkovej organizácii AD HOC bol poskytnutý kapitálový transfer 

vo výške 17 000 eur na revitalizáciu vstupu na letné kúpalisko a 

rekonštrukciu osvetlenia v ŠH Malina.   

V oblasti  vzdelávania boli  kapit álové výdavky 727 967,32 eur,  z  

toho rekonštrukcie v ZŠ Záhorácka dosiahli výšku 165 129,44 eur (2.  

etapa zateplenia budovy, regulovanie kúrenia, rekonštrukcia 
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osvetlenia telocvične), v ZŠ Dr. J . Dérera dosiahli výšku 125 897,98 

(rekonštrukcia kotolne a športoviska),  v MŠ Kollárova 431 874,27 eur 

(rekonštrukcia a zateplenie budovy) a MŠ Bernolákova 5 065,63 eur 

(prístavba - dofinancovanie z roku 2017).  

V oblasti  sociálneho zabezpečenia boli kapitálové výdavky 591 

570,21 eur,  ktoré zabezpečovali rekonštrukciu budovy MsCSS.  

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z 

prijatých úverov a na lízing na obstaranie osobného auta.  

Hospodárenie mesta v zmysle príslušných právnych predpisov 

skončilo so schodkom vo výške 910 005,32 eur.  Zostatok finančných 

operácií k 31.12.2018 predstavoval čiastku 1 647 437,89 eur.  Na 

základe uvedených skutočností  mesto hospodárilo k 31.12.2018 s 

prebytkom vo výške 737 432,57 eur. Rezervný fond k 31.12.2018 

vykazoval konečný zostatok vo výške 6 210,35 eur.  (Počiatočný stav 

fondu k 1.1.2018 činil sumu 22 028,46 eur. Príjmy do fondu boli v 

roku 2018 vo výške 534 181,89 eur a výdavky 550 000 eur).    

V zmysle ustanovenia zákona (§ 16 ods.  6 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa na 

účely tvorby rezervného fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu 

mesta vylúčili  všetky nevyčerpané  prostriedky viazané účelovo:  

nevyčerpané bežné výdavky v súhrnnej výške 117 766,26 eur,  

nevyčerpané kapitálové výdavky v súhrnnej výške 228 913 eur.  

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 po vylúčení 

nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a účelovo určen ých darov bol  vo 

výške 390 753,31 EUR (737 432,57 –  117 766,26 - 228 913,00). Tieto 

finančné prostriedky boli použité na tvorbu rezervného fondu za rok 

2018.   

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2018 schválilo MsZ na 

rokovaní 27. júna 2019.  
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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 zastavane j 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, st avby využívané na 

skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stav ieb na 

vlastnú administratívu. Ročná upravená sadzba za 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 

štvorcový sa týkala priemyselných st avieb, stavieb slúžiacich 

energetike, s tavieb 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.  
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Daň z  bytov sa vypočítavala na základe podlahovej plochy 

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

štvorcový nebytového pries toru určeného na podnikanie 3,465 eur a  za 

meter štvorcový plochy nebytového priestoru určeného 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 n a 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 

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.   
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Poplatky za komunálny odpad  

Od 1. januára sa zmenila výška miestneho poplatku za 

komunálne odpady. Sadzba pre fyzickú osobu  –  nepodnikateľa bola 

0,063 eur za osobu kalendárny deň.  Sadzba pre fyzickú osobu –  

podnikateľa a právnickú osobu bola 0,012 eur za jeden liter 

komunálneho odpadu. Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné 

odpady bez obsahu škodlivín zostal v nezmenene j výške 0,025 eur za 

jeden kilogram.  

 

Poplatok za rozvoj  

Poplatok platili  stavebníci pri vydaní stavebného povolenia,  

resp. dodatočného stavebného povolenia.  Sadzba dane bola pre všetky 

druhy stavieb 35 eur za meter štvorcový podlahovej plochy. Zákon 

zaviedol aj  odpočítateľnú položku 60 m2 podlahovej plochy stavby, 

ktorá sa nespoplatňovala a stavebník si ju  odpočítal  od výmery 

navrhovanej stavby. Od poplatku boli oslobodené podzemné časti  

stavieb, vstavané garáže, drobné stavby do 25 štvorcových metrov,  

ako aj rekonštrukcie, ktoré nezvyšovali podlahovú plochu stavieb. 

 Prostriedky, ktoré mesto získalo z tohto poplatku, boli  určené na 

financovanie verejnoprospešných stavieb, najmä na rozvoj občianskej 

infraštruktúry.  

 

Nezamestnanosť  

 Na začiatku roka bolo v evidencii  nezamestnaných 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. Okres 

Malacky patril medzi okresy s  najnižšou mierou nezamestnanosti  na 

Slovensku.  
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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. Melánia Dujsíková.  

MsCSS poskytovalo služby starým a zdravotne p ostihnutým 

občanom, ktorí  boli pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na 

pomoc iných osôb. MsCSS poskytovalo tri základné služby:  

prevádzkovalo zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečovalo 

opatrovateľskú službu v  domácnosti a  stravovanie.  MsCSS 

prevádzkovalo tiež tzv. sociálny taxík na zabezpečenie prevozu 

starších, chorých a nevládnych ľudí.   

V priebehu roka prešla budova MsCSS zásadnou 

rekonštrukciou. V budove bolo nadstavené jedno podlažie,  čím sa 

zvýšila kapacita o 20 klientov v  desiatich  izbách. V existujúcich 

častiach objektu boli obnovené kancelárie,  kuchyňa a jedáleň, 

upravený bol vestibul. Rovnako prešli rekonštrukciou izby, v každej 

bolo po rekonštrukcii vlastné WC. Budova dostala novú fasádu, v 

areáli pribudli lavičky, altánky a nové ch odníky. Do užívania bol 

objekt po rekonštrukcii odovzdaný v decembri. Zároveň boli do 

MsCSS presťahovaní všetci klienti z bytov na Mierovom námestí.  

 

 

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 48 detí.  Časť detí, ktoré boli zdravé, resp. neb oli špecializované, 

bývala vo dvoch rodinných domoch (na Rakárenskej ulici  a  na ul.  
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Duklianskych hrdinov), tieto deti  navštevovali  SpŠ a  ZŠ v  meste.  

Ďalšie deti,  ktoré boli špecializované, bývali  v  domoch na uliciach J.  

Kubinu a Hviezdoslavova.  

 

Vstúpte, n. o.  

Vstúpte, n.o.  bolo  zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s 

mentálnym postihnutím regionálneho  významu. Tie poskytovalo v 

rehabilitačnom stredisku a v zariadení podporovaného bývania,  

jedinom v celom okrese Malacky. 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  a Malacky bez bariér. Klienti sa t iež 

zúčastňovali v  kultúrnom programe ďalších podujatí.   

3. februára prebiehal v Event hall na Priemyselnej ulici  7.  

ročník reprezentačného plesu Vstúpte,  n. o.  25. novembra bol v 

Kultúrním domečku (kine) Benefičný koncert Vstúpte. Zaspievali na 

ňom Robo Papp, Ján Slezák, Lýdia Novotná, Robert Kohútek, Zuzana 

Švarcová, Sestry Winklerové, Pali.  Výťažok z podujatia bol venovaný 

na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.  

 

Betánia  

 V Malackách na ulici  Ľ. Fullu pôsobilo azylové centrum 

Betánia,  určené ľuďom bez domova. Riaditeľkou centra bola Danica 

Sedláčková. Zriaďovateľom a  prevádzkovateľom centra bola 

nezisková organizácia Križovatky. Cieľom centra bolo opätovné 

zaradenie ľudí bez domova do plnohodnotného spoločenského života.  
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V centre dostávali základnú sociálnu starostlivosť –  ubytovanie,  

stravu, ošatenie, možnosti  osobnej hygieny –  ale aj poradenské 

rozhovory.  

 

Rómovia na Družstevnej ulici  

Niekoľko rokov trvajúci problém na Družstevn ej ulici,  týkajúci  

sa problematického spolužitia s  niekoľkými početnými rómskymi 

rodinami, sa v tomto roku definitívne ukončil.  Pozemok v susedstve 

Oskara Dobrovodského, kde bývali desiatky ľudí,  sa postupne 

vyprázdnil.  Na jeseň stavebné mechanizmy zbúrali  zničené obydlia.  

Dve rodiny dostali  nájomné bývanie nižšieho štandardu, na ktoré 

získalo mesto dotáciu z ministerstva vnútra.  Ďalšia časť obyvateľov 

Družstevnej bola  súčasťou projektu sociálnej inklúzie - mali v nájme 

pozemok a mesto ich pravidelne kontr olovalo formou terénnej 

sociálnej  práce. Jedna z rodín si zabezpečila bývanie vo vlastnej réžii .  

O problémoch, ktoré trápili  obyvateľom Družstevnej ulice,  sa 

podrobnejšie píše v zápisoch do kroniky za predchádzajúce roky.  

 

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 bo la 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. Počas letných mesiacov prebiehalo zate pľovanie 

objektu nemocnice.  

Nemocnica vo februári  zaviedla nové poplatky za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť v ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby 

(ÚPS) a ambulantnej pohotovostnej služby (APS). Dôvodom bola 
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zmena zákona o zdravotnej starostlivost i .  Poplatok za poskytnutie 

APS bol dve eurá,  ak pacient nebol oslobodený od úhrady. APS bola v 

prevádzke cez pracovné dni od 16. do 22. hodiny a cez víkendy od 7.  

do 22. hodiny. Poplatok za poskytnutie zdravotnej  starostlivosti v 

ÚPS bol desať eur, ak nebol oslobodený. Poplatok za ÚPS sa neplati l  

cez pracovné dni od 7. do 22. hodiny, rovnako ak bol pacien t poslaný 

z APS priamo do ÚPS. Od poplatkov boli oslobodení napr.  pacienti  

následne prijatí do ústavnej starostl ivosti , pacienti s  úrazom 

bezprostredne po jeho vzniku a tehotné ženy.  

 

 

Zdravotné strediská  

Zdravotné stredisko Gajdár sídli lo na Legionárskej  ulici  č. 

5265, neďaleko železničného priechodu, známeho ako U Gajdára.  

Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku starostlivosť v 

odboroch: pediatria, stomatológia, interná medicína a geriatria, kožné 

lekárstvo, psychiatria,  všeobecné lekárstvo pre dospelý ch,  

gynekológia, neurológia, krčno -nosno-ušná ambulancia, rehabili tácia 

a masérske služby.  Ďalšie zdravotné stredisko bolo na sídlisku Juh ,  na 

ulici  Ľudoví ta Fullu 5274. Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku 

starostlivosť v odboroch: pediatria,  všeobe cné lekárstvo pre 

dospelých, psychiatria, gynekológia,  reumatológia, 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.  

 

Slovenský červený kríž (SČK)  

 Miestny odbor Slovenského červeného kríža pod vedením 

Klaudie Kovárovej niekoľkokrát za rok organizoval bezpl atné 

darovanie krvi –  na jar Valentínsku kvapku krvi a Floriánsku kvapku 



 46 

krvi, v lete Prázdninovú kvapku krvi a v decembri Študentskú kvapku 

krvi.  Okrem ČK odber krvi organizovalo aj Združenie darcov krvi v 

malackej nemocnici .  
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5. Školstvo a  vzdelávanie  

 

Mestská školská rada  

V meste bola zriadená Mestská školská rada. Bola iniciatívnym 

a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzoval miestne 

záujmy, záujmy detí  a žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzd elávania. Rada 

posudzovala činnosť škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti  

Mesta Malacky a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadrovala k 

činnosti  miestnych orgánov štá tnej správy a samosprávy. Zároveň 

mala za úlohu kontrolovať prácu riadiacich z amestnancov škôl a 

školských zariadení v územnej pôsobnosti Mesta Malacky, ako  aj  

ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa v územnej pôsobnosti Mesta 

Malacky podieľajú na výchove a vzdelávaní.  Členmi Mestskej 

školskej rady pre obdobie 2015 -2019 boli  Mgr. Ka tarína Habová 

(riaditeľka ZŠ Dr. Jozefa Dérera   -  ako zástupca za riaditeľov škôl 

a ŠZ),  Mgr.  Alžbeta Šurinová (riaditeľka CVČ  –  ako zástupca za 

riaditeľov škôl a  ŠZ, bola zároveň podpredsedníčkou  mestskej 

školskej rady ), Mgr. Dušan Šuster (riaditeľ ZŠ Šúrova - zástupca za 

riaditeľov škôl a ŠZ), Mgr. Daniel Masarovič (riaditeľ Spojenej školy 

Sv. Fran tiška Assiského  - zástupca za riaditeľov škôl a  ŠZ),  PaedDr. 

Peter Jordán (predseda RŠ pri ZŠ Záhorácka  - zástupca za rady škôl 

a ŠZ),  Ing. Zuzana Baligová (predseda RŠ pri  MŠ Kollárova  -  

zástupca za rady škôl a  ŠZ  - predseda mestskej školskej rady ), Mária  

Brázdovičová (predseda RŠ pri CVČ  - zástupca za rady škôl a  ŠZ), 

Ing. Ivana Rybáriková  (zástupca za rodičov),  Mgr. Janka Krejčová  

(zástupca za rodičov ), Mgr. Anton Pašteka  (poslanec MsZ 

v Malackách  - delegovaný zástupca mesta ), RNDr. Pavol Tedla  

(poslanec MsZ v Malackách  - delegovaný zástupca mesta ).  
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Školy a  školské zariadenia  

V meste bola materská škola s  elokovanými triedami. Základné 

školy boli štyri –  t ri  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)  

Riaditeľkou MŠ bola Martina Novotná. Škola mala sídl o na 

ulici  Jána Kollára 896. Škola mala päť elokovaných pracovísk - na 

Štúrovej ulici  (zástupkyňa riaditeľky Mgr. Svetlana Prsteková),  na 

Bernolákovej ulici č.  2426/18 a Hviezdoslavovej ulici 1777/1 (pre obe 

zástupkyňa Marta Jurkovičová), na Záhoráckej uli ci 1941/95 (bez 

zástupkyne) a na Rakárenskej ulici  č.  900/50 (zástupkyňa PaedDr. 

Simonetta Holešová). Zástupkyňou riaditeľky na ulici Jána Kollára 

bola Mgr. Romana Holešová.  

V školskom roku 2017/2018 pracovala Rada školy v tomto 

zložení:  Ing. Mgr.  Zuzana  Baligová (predseda, delegovaná za 

zriaďovateľa), Ing. Nataša Špelicová (podpredseda, za zriaďovateľa),  

Simona Husáková (za rodičov), PhDr. Ing. Lucia Vidanová, Mgr. 

MgA. Katarína Trenčanská (obe za zriaďovateľa), Eva Markovičová 

(za nepedagogických zamestnancov), Bc. Ivana Jurdáková DiS.,  Bc.  

Eva Cepeková (obe za pedagogických zamestnancov),  RNDr. Valéria 

Slivová, PhD., Ing. Štefan Hronček, Mgr. Bronislava Jurkovičová 

(všetci  za rodičov). Rada školy sa v uvedenom období zišla dvakrát . 

V decembri boli na základe rozhodnutia MsZ delegovaní do rady 

školy za zriaďovateľa  Zuzana Baligová, Lucia Vidanová, Richard 

Hájek a  Nataša Špelicová.  
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Poradnými orgánmi ri aditeľky školy boli pedagogická rada,  

zložená z pedagogických zamestnancov školy, a metodické združenie,  

zložené z poverených pedagogických zamestnancov.  

Škola mala v uvedenom školskom roku 107 zamestnancov, z 

toho 63 pedagogických a 44 nepedagogických, z  toho 20 pracovalo v 

školských jedálňach.  

Na konci školského roka 2017/2018 mala škola 668 žiakov, z 

toho 119 v EP Štúrova, 137 v EP Bernoláková, 104 v EP 

Hviezdoslavova, 45 v EP Záhorácka, 113 v EP Rakárenská a 150 na 

ulici  Jána Kollára.  

Vedúcimi školských jedální boli Michaela  Nejezchlebová a 

Danica Kalanková.  

Materská škola bola otvorená pre deti cez pracovné dni od 6.  

hodiny ráno do 17. hodiny popoludní.   

 

Základné školy  (ZŠ)  

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

Prvý stupeň tvorili  prvé až štvrté ročníky, druhý stupeň tvor ili  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 súhl asom riaditeľa školy, do  ktorej  

sa dieťa hlásilo. Časť detí navštevovala osemročné gymnázium.  
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Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul.  gen. M. R. Štefánika 7  

 Zriaďovateľom ško ly bolo mesto Malacky. Škola sídlila na Uici  

gen. M. R. Štefánika č.  7.  Riaditeľko u školy bola Mgr. Katarína 

Habová, jej zástupkyňou pre I. stupeň bola PaedDr. Daniela 

Kunšteková, pre II. stupeň Mgr. Jozefína Balúchová. V škole 

pracovalo 71 zamestnancov, z  toho 54 pedagogických a 17 

nepedagogických.  

Rada školy pracovala v školskom roku 2017/2018 v zložení 

Mgr. Andrea Cvečková (predsedníčka), Ing. Peter Bartošek 

(podpredseda), MVDr. Radvana Velebná, Mgr. Daniela Strelecká,  

Juraj Lisý, Mgr. Peter Ondruš,  Ing.  Gabriela Janíková, MUDr. Marián 

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

Sekáčová (členovia). V decembri boli na základe rozhodnutia MsZ 

delegovaní do rady školy za zriaďovateľa Milan Ondrovič, Marián 

Haramia, Katarína Trenčanská  a Gabriela Janíková .  

Škola mala na konci školského roka 2017/2018 718 žiakov, z 

toho 326 v prvom stupni a 392 v d ruhom stupni. Z deviatakov bolo na 

gymnáziá prijatých 20 žiakov, na SOŠ 38 žiakov na maturitné odbory 

a sedem žiakov na trojročné štúdium. 14 piatakov bolo prijatých na 

osemročné gymnáziá a štyria žiaci boli prijatí na bil ingválne 

gymnáziá. V testovaní 9 dosiahla škola úroveň 61,2 percent v 

matematike a 69,2 percent v slovenskom jazyku. Medzi najväčšie 

úspechy patrí delené prvé miesto žiaka v celoslovenskom kole súťaže 

Matematický klokan, 8 miesto dievčat v celoslovenskom kole súťaže 

vo volejbale, 11. miesto na majstrovstvách SR v šachu, 12. miesto na 

majs trovstvách SR v minivolejbale chlapcov, titul úspešný riešiteľ v 

celoslovenskom ko le filatelistickej olympiády, cena poroty v 

celoslovensko kole súťaže Príroda pre každého.  
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V ŠKD bolo 253 žiakov v desiatich  oddeleniach. Poverená 

vedúca vychovávateľka ŠKD bola Bc. Denisa Zváčová. vedúca ŠJ bola 

Jana Časová.  

 

Základná škola Štúrova ul.  

 Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Škola sídlila na 

Štúrovej ulici  č. 142/A. Riaditeľom školy bol Mgr. Dušan Šuster,  

zástupkyňou riaditeľa pre prvý stupeň bola Mgr. Adri ana Spustová, 

zástupcom pre druhý stupeň bol Mgr. Peter Ondruš.  Škola mala 49 

zamestnancov, z toho 35 pedagogických a 14 nepedagogických.  

Rada školy pôsobila v školskom roku 2017/2018 v zložení 

PaedDr. Mon ika Valúchová (predseda, za pedagogických 

zamestnancov),  Mgr. Silvia Adamczaková (podpredseda, za 

pedagogických zamestnancov),  Beáta  Klempová (za nepedagogických 

zamestnancov),  RNDr. Zuzana Velická, Daniela Ondrušová, Bohunka 

Žáčková, Rastislav Balaščík (zástupcovia rodičov), RNDr. Jozef  

Ondrejka, Ing. Jozef Mračna, Mgr. Martin Macejka a Ing. Štefan 

Hronček (za zriaďovateľa).  Rada školy sa v uvedenom školskom roku 

zišla päťkrát. V decembri boli na základe rozhodnutia MsZ delegovaní 

do rady školy za zriaďovateľa Ladislav Čas, Štefan Hronček, Jozef 

Mračna  a Adriana Beláková .  

Školu navštevovalo na konci školského roka 2017/2018 411 

žiakov, z toho 223 v prvom stupni a 188 v druhom stupni. Dvaja žiaci  

5. ročníka boli prijatí  na osemročné gymnáziá.  Na bil ingválne 

gymnázium bol pri jatý jeden žiak. Siedmi žiaci boli prijatí na 

štvorročné gymnáziá, 16 žiaci na štvorročné SOŠ, dvaja na trojročné 

SOŠ. V Testovaní 9 dosiahla škola výsledok 61,3 percent v  

matemat ike a 63,7 percent v slovenskom jazyku. Spomedzi žiackych 

súťaží bolo najväčším úspechom prvenstvo mladších dievčat na 
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celoslovenskom kole súťaže vo vybíjanej a prvenstvo v matematickej 

korešpondenčnej súťaži MAKSÍK.  

V ŠKD bolo 154 detí v piatich oddeleni ach. Vedúcou ŠJ bola 

Beata Klempová.  

 

Základná škola Záhorácka 95 

Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Sídlo školy bolo na 

Záhoráckej ulici  č.  95. Riaditeľkou školy bola Mgr. Alena Číčelová, 

jej zástupkyňami PaedDr. Katarína Písečná a PaedDr. Daniela M alá. V 

škole pôsobilo v školskom roku 2017/2018 43 pedagogic kých 

zamestnancov a 20 nepedagogických zamestnancov.  

Rada školy pôsobila v zložení PaedDr. Peter Jordán (predseda),  

Mgr. Alena Ondrovičová (obaja za pedagogických zamestnancov),  

Anna Kucharová (za nepedagogických zamestnancov), JUDr. Tibor 

Grígel , Mgr. Svetlana Prsteková, Jiří  Kotrla, Iveta Pavlíková (všetci  

za rodičov), Ing. Pavel Spusta, Ing. Jozef Halcin, Ing. Marian Novota,  

PhD. a Anna Slezáková (za zriaďovateľa). V školskom roku 

2017/2018 bol i  štyri  zasadnutia rady školy. V decembri boli na 

základe rozhodnutia MsZ delegovaní do rady školy za zriaďovateľa 

Pavel Spusta,  Martin Macejka, Adam Janík  a Anna Slezáková .  

Na konci školského roka 2017/2018 mala škola 491 ž iakov, z 

toho 201 v prvom stupni a 291 v druhom stupni.  NA gymnáziá bolo 

prijatých sedem žiakov 8. a 9. ročníka a na osemročné gymnázia traja 

žiaci . Na štvorročné odbory stredných odborných škôl bolo prijatých 

47 žiakov, na trojročné odbory deväť žiakov a na dvojročný odbor 

jeden žiak. V Testovaní 9,  do ktorého boli zapojení žiaci 9.  ročníka, 

mala škola úspešnosť v matematike 45,2 percent a v slovenskom 

jazyku 52,7 percent. Medzi najväčšie úspechy žiakov patrilo 5. miesto 

v medzinárodnom superfinále atletickej súťaže Čokoládová tretra a 4.  

miesto v celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet.  
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Vedúcou ŠKD bola Ľubica Jirková. Vedúca ŠJ bola Ing. Jarmila 

Hronská.  

 

Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1  

Olšovského a gymnázium Sv. Františka Assiského. ŠKola sídli la 

na Kláštornom námestí  č. 1.  Riaditeľom školy bol Mgr. Daniel  

Masarovič,  jeho zástupkyňami boli Mgr. Elena Kabarcová a Mgr. 

Elena Hušková. Škola mala 70  zamestnancov, z toho bolo 50 

pedagogických  

Rada školy pôsobila v zložení prof.  Ph Dr. Róbert  Babeľa, PhD.,  

MBA (predseda, za rodičov), Mgr. Lucia Belanská (podpredseda, za 

pedagogických zamestnancov), Mgr. Jana Neužilová (za 

pedagogických zamestnancov, Nina Bečárová (za nepedagogických 

zamestnancov),  ThDr. ICLic.  Mgr. Miloš Kohútek, PhD ., Ing. Mária 

Tedlová, Mgr. Peter Drbohlav (všetci za zriaďovateľa), Ing. Jozef 

Hušek, Peter  Olexa (za rodičov) a Michal Mecháček (za študentov).  

Školu navštevovalo na konci školského roka 2017/2018 605 

žiakov, z toho 249 v prvom stupni, 274 v druhom stupn i  a 82 na 

gymnáziu. Na konzervatórium bol prijatý jeden žiak, na štvorročné 

gymnázium 18 žiakov, na päťročné gymnázium jeden žiak, na 

štvorročnú SOŠ 24 žiakov, na trojročnú S OŠ desať žiakov a na 

dvojročnú SOŠ jeden žiak. V Testovaní 9 mala škola úspešnosť 64,9 

percent v slovenskom jazyku a 55,5 percent v matematike. Maturitnej  

skúšky sa zúčastnilo 29 študentov, všetci  maturovali  zo slovenského a 

anglického jazyka a ďalších dvoch predmetov. Dve žiačky neboli 

úspešné. Medzi najväčšie úspechy žiakov patrila úč asť žiaka na 

medzinárodnom kole Festivalu vedy a techniky Amavet, 2. miesto 

žiačky v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Poézia A. Sládkoviča,  

prvenstvo, dve druhé mieste a  t retie miesto v celoslovenskom kole 

recitačnej súťaže .. .a slovo bolo u Boha, 9. miesto na majstrovstvách 
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SR v šachu, prvenstvo a druhé a piate miesto na majstrovstvách SR v  

atletike.  

Vedúcou ŠKD bola Bc. Ľubica Voltemarová. V ŠKD bolo 191 

detí  v siedmich  oddeleniach. Vedúcou ŠJ bola Nina Bečárová.  

Škola mala nadviazané družobné vzťahy  s brnianskym 

Biskupským gymnáziom. V  škole popri  priestoroch na vyučovanie 

fungovala aj ško lská kaplnka, ktorá sa nachádzala na medziposchodí.  

 

Spojená škola, Pribinova ul. 16/1 

Spojená škola sídlila na Pribinovej ulici 16/1,  vo vnútrobloku 

medzi Záhoráckou ulicou a Ulicou 1. mája.  Škola pozostávala z dvoch 

organizačných zložiek - Špeciálnej  ZŠ a Praktickej školy.  

Zriaďovateľom školy bol Okresný úrad Bratislava, odbor školstv a. 

Riaditeľkou školy bola PaedDr. Katarína Kováčová. Zástupkyňami 

riaditeľky boli Mgr. Eva Rozborilová a Mgr. Iveta Cepková.  

Rada školy pracovala v školskom roku 2017/2018 t omto 

zložení:  Mgr. Denisa Fábryová (predseda), Mgr. Martina Janečková 

(obe za pedagogických zamestnancov), Mgr. Martina Siváková, 

PaedDr. Ján Blažek, MUDr. Eva Sláv iková, PaedDr. Igor Mariančík 

(všetci  za zriaďovateľa),  Milan Matroš, Mgr. Katarína Hušková,  

Andrej Bartalský, Táňa Kriváková (všetci za rodičov) a Brigita  

Vrbovská (za nepedagogických zamestnancov).   

Školu navštevovalo v školskom roku 2017/2019 (údaj 

31.8 .2018) 104 žiakov, z nich 43 navštevovalo aj ŠKD, vo dvoch 

oddeleniach. Škola mala 32 zamest nancov, z toho 18 bolo 

pedagogických a 14 nepedagogických. Škola sa zapájala do 

regionálnych kôl športových súťaží.  Z hľadiska materiálnych 

podmienok školy uvádzala  škola vo výročnej správe ako najväčší  

problém nezateplený objekt,  čo spôsobovalo problémy v  zimných 
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mesiacoch. V miestnostiach opadávali  omietky a vytvárali sa plesne. 

Problém bol dlhodobý, zatiaľ sa nepodarilo vyriešiť ho.  

Organizačnými zložkami školy bo la Špeciálna ZŠ a  Praktická 

škola.  Špeciálna ZŠ vzdelávala a vychovávala žiakov s mentálnym 

postihnutím s cieľom rozvíjania individuálnych schopností  a 

predpokladov žiakov tak, aby si osvojili vedomosti , zručnosti a 

návyky, potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, vedeli  si  

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

boli  pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene 

integrovať do spoločnosti  a stali sa jej prirodzenou súčasťou.  

Vnútorne sa špeciálna ZŠ členila na tri varianty. Podľa 

učebných osnov variantu A  sa vzdelávali žiaci  s  ľahkou mentálnou 

retardáciou, u ktorých bolo možné predpokladať získani e odbornej  

pracovnej kvalifikácie.  Podľa učebných osnov variantu B  sa 

vzdelávali  zaostalejšie deti,  u ktorých bolo mo žné reálne počítať s 

neschopnosťou získať odbornú pracovnú kvalifikáciu. Podľa učebných 

osnov variantu C  vzdelávala škola ťažko a viacnásobne postihnutých 

žiakov podľa individuálnych vzdelávacích programov.  Praktická škola 

poskytovala vzdelávanie a praktickú prípravu 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 pracovisku.  

Súčasťou školy bola aj  výdajná ŠJ a Centrum špeciálno -

pedagogického poradenstva, ktorého vedúcou bola Mgr. Eva 

Rozborilová.   

 

Základná umelecká škola (ZUŠ ) 

Zriaďovateľom školy, ktorá sídlila v historickej budove na 

Záhoráckej ulici r.  1918, bolo mesto Malacky. Škola využívala aj 
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priestory synagógy (výtvarný ateliér a koncertná  sieň). Riaditeľkou 

školy bola MgA Lívia spustová, DiS.art. ,  jej  zástupkyňou bola Mgr. 

MgA. Katarína Trenčanská.  

Rada školy pracovala v tomto zložení: Ing. Nataša Špelicová 

(predsedníčka, za rodičov),  PaedDr. Viera Mária Adamovičová 

(podpredsedníčka, za z riaďovateľa),  Juraj  Lisý, Silvia Repáňová, Mgr.  

Katarína Šagalová (všetci za rodičov), Eva Režná, DiS, Mgr. art.  

Adriana Vallová (obe za pedagogických zamestnancov) ,  Zuzana 

Priesolová (za nepedagogických zamestnancov), Ing. Richard Hájek, 

Ing. Zuzana Kaderová,  Mgr. Martin Mráz (všetci za zriaďovateľa). V 

školskom roku 2017/2018 sa rada školy zišla trikrát.  V decembri boli 

na základe rozhodnutia MsZ delegovaní do rady školy za zriaďovateľa  

Viera Mária Adamovičová, Marián Andil, Martin Mráz a Jaroslava 

Jánošová .  

Umelecká rada školy bola poradným orgánom riaditeľky, 

pracovala v zložení Mgr. Hana Staneková, Elena Haberlová, DiS. art. ,  

Rozália Habová, DiS., Mgr. art.  Peter Weinciller, Eva Režná, DiS.,  

Simona Dermeková, DiS. art. ,  Peter Bartoník,  Laura Lukšová, DiS. 

art .,  Judita Němečková, DiS. art. V škole pôsobilo 20 pedagogi ckých 

a päť nepedagogických zamestnancov.  

V škole bolo v školskom roku 2017/2018 spolu 541 žiakov, z 

toho 89 v tanečnom odbore, 201 vo výtvarnom odbore, 86 v l iterárno -

dramatickom odbore a 165 v hudobnom odbore. Žiaci  sa zapájali do 

umeleckých súťaží,  najväčším úspechom bolo čestné uznanie na 

celoslovenskej súťaži Muzikálová hviezda.  

Škola mala nevyhovujúce priestorvé podmienky, chýbalo jej  

niekoľko učební, ateliérov, skladov ých a iných pries torov.  
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Gymnáziá  

  

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č.  8  

 Zriaďovateľom školy bol Bratislavský samosprávny kraj . Škola 

sídlila na Ulici 1.  mája č.  8. Škola bola zaradená do siete škôl Partner 

pre budúcnosť a bola medzinárodne certifikovano u inšti túciou u 

International Education Society, London.  

Riaditeľkou školy bola RNDr. Elena Krajčírová, jej zástupkyňami boli  

RNDr. Viera Mojžišová a Mgr. Janka Krejčová. Škola mala 48 

zamestnancov, z toho 33 pedagogických a 15 nepedagogických.  

Rada školy pôsobila v zložení Mgr. Peter Švaral (predseda, za 

zriaďovateľa), Ing. Milan Fabuš  (podpredseda, za rodičov), Mgr. Eva 

Filipová, Mgr. Františk Lörinczi (za pedagogických zamestnancov),  

Margita Kašubová (za nepedagogických zamestnancov), Doc. PhDr. 

Jarmila Kristová, PhD.,  MPH, Ing. Peter Rusňák (obaja za rodičov),  

Michaela Osuská (za študentov), Mgr. Martin Macejka (1.  5. 2018 ho 

nahradil  Mgr. Igor Urbančík), MUDr. Marián Haramia (1.5.2018 ho 

nahradil  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.),  Oskar Dobrovodský (1.5.2018  

ho nahradil Ing.  Peter Tydlitát).  Rada školy sa v uvedenom školskom 

roku zišla päťkrát .  Predsedom Žiackej rady bol Ján Kolbenhayer.  

Predsedom Rady rodičov bol Ing. Rybárik.  

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo štvorročnú formu 

štúdia 152 žiakov v šiestich triedach a osemročnú formu štúdia 282 

žiakov v ôsmich triedach. Študenti dosiah li množstvo úspechov a 

ocenení. V medzinárodnej súťaži Schülerwettbewerb –  Begegnung mit  

Osteuropa získala škola jedno prvenstvo, druhé miesto získala v 

projekte Schülerwettbewerb –  Und der Titel. . .  14 žiakov získalo 

bronzovú medailu v projekte Medzinárodná cena vojvodu z 
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Edinburghu. Medzi najväčšie úspechy v celoslovenských kolách 

súťaží patrilo prvenstvo v projekte 100 rokov ČSR, rovnaké 

umiestnenie v Branom súboji  študentov , v súťazi Mladý digitálny 

Európan  a v súťaži v cezpoľnom behu. Druhé miesto získa li študenti  v 

súťaži Shakespeare memorial a tretie mmiesto v súťažiach Festival  

vody a Spievam po francúzsky.  

Školu tvorilo šesť pavilónov: pavilón A (odborné učebne, 

laboratóriá), pavilón B  (triedy, knižnica), pavilón C (triedy, odborn é 

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.  

 

Centrum voľného času (CVČ)  

 CVČ bolo rozpočtovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky. Sídlilo na Ulici Martina Rázusa 30. Cieľom CVČ  bolo 

vytvárať podmienky na využitie voľného času, n a rozvoj nadania,  

zručností a vedomostí detí a mládeže. CVČ bolo poverené 

organizovaním regionálnych kôl rôznych súťaží.  Riaditeľkou bola 

Mgr. Alžbeta Šurinová, zástupkyňou Tati ana Salajová.   

Rada školy pôsobila v zložení Mária Brázdovičová (predseda),  

Aurélia Nízka (podpredseda, obidve za zamestnancov),  RNDr. Pavol 

Tedla, Mgr. Daniel  Masarovič,  Mgr. Anton Pašteka, Ing. Milan 
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Johanes (všetci za zriaďovateľa), Ing. Ivana Rybáriko vá, Ivana 

Tedlová  (obe za rodičov) a Ing. Zuzana Lednárová (za pedagógov).   

V školskom roku 2017/2018 pracovalo v škole sedem 

pedagogických zamestnancov a šesť nepedagogických zamestnancov.  

CVČ tiež využívalo služby pracovníkov v rámci aktivačných prác z 

ÚPSVAR. 

V CVČ bolo  v uvedenom školskom roku prihlásených 710 

členov na pravidelné ak tivity. Z toho v spoločenskovednom oddelení 

bolo v 13 krúzkoch zapísaných 153 členov. Vedúcou oddelenia bola 

Tatiana Salajová. V oddelení telovýchovy a športu, kde bola vedúca 

Mgr. Eva Hašková, bolo v 18 krúžkoch zapísaných 276 členov. 

Vedúcou hudobno -tanečného oddelenia bola Ing. Bc. Zuzana 

Lednárová. V tomto oddelení bolo v 25 krúžkoch zapísaných spolu 

191 členov. V esteticko -vednom oddelení, kde bola vedúcou Mária 

Brázdovičová, bolo zapísaných 90 členov v deviatich krúžkoch. okrem 

toho sa príležitostných  podujatí organizovaných CVČ zúčastnilo 7501 

ľudí. V lete zorganizovalo CVČ štyri týždňové prímestské tábory, 

ktorých sa zúčastnilo spolu 80 detí .  

 

Jazykové centrá  

 

Happy Land 

V Malackách fungovalo súkromné detské jazykové centrum 

Happy Land so sídlom na Pezinskej ulici 7, ktoré zabezpečovalo 

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 
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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  psycho logickú, pedagogickú ,  

špeciálnopedagogickú vrátane logopedickej a liečebnopedagogickej 

činnosti  a sociálnu činnosť zameranú na optimalizáciu výchovného, 

vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od 

narodenia až po ukončenie pr ípravy na povolanie.  Poskytovalo 

starostlivosť o rozvoj nadania, e liminovania 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 Pribinovej 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.  
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6. Kultúra   

 

Mestské centrum kultúry (MCK)  

 MCK bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky. 

Organizovalo alebo podieľalo sa na prípravách väčšiny kultúrnych  

akcií  v  meste. Bolo príspevkovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky, riaditeľkou bola Mgr. Jana Zetková. Na konci  roka 2018 

malo MCK v pracovnom pomere trinásť  zamestnancov a na dohody 

zamestnávalo ďalších pracovníkov.  

 Hlavnou činnosťou MCK bolo organizovanie kultúrno-

spoločenských  aktivít. MCK budovalo, spracováva lo 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.  Počas letnej  sezóny savyužívalo aj  

pracovisko v pálffyovskom kaštieli .    

Okrem pravidelnej č innosti  (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 trad ičné 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 –  
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špeciálnym kontajnerom, ktorý bol určený na vrátenie kníh do 

knižnice mimo otváracích hodín. Umiestnený bol na terase pred 

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 Til lnera, bola umiestnená v 

podkrovných priestoroch budovy na  Záhoráckej ulici.  Ďalšia 

expozícia sa nachádzala v kryptách pod františkánskym kláštorom. 

Múzeum počas letnej sezóny zabezpečovalo aj  prehliadky 

v priestoroch pálffyovského kaštieľa, kde bo la pripravená výstava 

Pálffyovci a  rok 1918.  

Múzeum v  priestoroch galérie v  tomto roku zrealizovalo 20 

výstav. Múzeum navštívilo približne 1200 ľudí, krypty navštívilo  

1100 ľudí. Vstupné do jednotlivých expozícií múzea pre dospelého 

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

práce pracovníkov múzea a vznikla v spolupráci so Štátnym archívom 

v Bratislave a Záhorským múzeom v Skalici.  

 Múzeum v  roku 2018 vydalo v rámci edičnej činnosti  zborník 

Malacky a okolie 11, ktorý bol  zostavený z  príspevkov, ktoré odzneli  

v predchádzajúcom roku na odbornom historickom seminári  venovanej 

téme smrti  a pohrebov ,  a t iež počas jednotlivých prednášok v rámci  

cyklu Stretnutie s  históriou. Zároveň múzeum vydalo zborník 

Pálffyovci, ktorý tvoril i príspevky z  konferencie uskutočnenej v  kine 

12. septembra.  

 

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 predsta veniami do iných 

miest a obcí. Členovia divadla sa zapájali aj do celomestských 

podujatí .   

Jedenásty ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku 

prebiehal v dňoch 29. septembra až 6. októbra 2018. Predstavilo sa v 

ňom dvanásť ochotníckych a profesi onálnych  divadelných súborov zo 

Slovenska i Čiech. Najväčšími hviezdami boli Branislav Deák, Juraj 

Loj,  Martin Mňahončák, Michal Režný, Jakub Nvota a ďalší.  V rámci 
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festivalu sa predstavilo aj domáce DNH s obnovenou premiérou hry 

Williama Shakespeara Sen noci svätojánskej, ktorú divadlo prvý raz 

uviedlo v roku 2004.  

Štúdio mladých DNH v spolupráci s občiansky združením 

Malacké pohľady usporiadalo päť diskusných podvečerov v rámci 

platformy Chill  Out.  Hosťami boli osobnosti  ako Magda Vášáryová, 

Milan Kňažko,  Richard Lintner, Sajfa, Bekim a Braňo Deák s 

Tobiasom Králom.  

 

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 tv orili  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 stretáva li  a podieľali sa na organizácii  série podujatí  

s názvom S tretnutie s históriou.  

 

Dychová hudba Malačané  

 V tomto roku pôsobila kapela Malačané, ktorá vystupovala na 

niektorých príležitostiach počas roka.  

 

Divadlo Žihadlo  

Kočovné bábkové divadlo Ž ihadlo prevádzkoval Vlado Zetek. 

Festival bábkového divadla Bábkové  žihadlenie,  ktoré zorganizovalo 
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Divadlom Žihadlo, prebiehal počas prvého septembrového víkendu v 

malackom Kultúrním domečku. V programe bolo päť divadelných 

predstavení a jeden koncert.  V sprievodnom programe boli  zaradené aj  

tvorivé dielničky zamerané na výrobu bábok, maľovanie a možnosť 

zahrať vlastné divadielko.  Festival bol  venovaný pamiatke bábkara 

Jonáša Jiráska.  

 

Predstavenie Naša pani firštka  

 V decembri bola v kine premiéra divadelnej hry Naša pani 

firštka,  ktorej dej  bol situovaný do Malaciek sp red sto rokov 

a odohrával sa v  pálffyovskom prostredí. Scenár komédie napísal  

Stano Bellan, režírovala Beáta Reifová. V  predstavení si zahral aj  

malacký rodák herec Alfréd Swan.  

 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia  

 

Medzi ďalšie pravidelné podujatia, ktoré  organizačne 

zabezpečovalo MCK, patrila Malacká hudobná jar, Prvomájové 

Malacky, Kultúrne leto  a Adventné Malacky.  

 

Prvomájové Malacky 

1. mája prebiehalo v zámockom parku tradičné najväčšie  

mestské  podujatie Prvomájové Malacky. Na hlavnom pódiu sa 

vystriedali tanečné štúdio Saltatrix,  folklórny súbor Macejko, 

mažoretky Ella, Peter Lipa, Lojzo, Bukasový masív, Dominika 

Mirgová, Pavel Call ta a Emma Drobná. Na športoviskách prebiehal 

festival  športu Wannado, v parku bola t iež vytvorená farmárska zóna 

a detská  zóna.  
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Deň detí  

Veľké podujatie pre deti pri príležitosti  Medzinárodného dňa 

det í  sa konalo v sobotu 26. mája na Mierovom námestí ,  v susedstve 

Malackej šošovice .  Bohatý kultúrny program dopĺňali  farmárske 

vozidlá,  mobilné planetárium, tvorivé dielne a iné  atrakcie.  Priestor 

medzi inkubátorom a kinom sa premenil  na dopravné ihrisko.  

 

Adventné Malacky  

Tohtoročné adventné podujatie  začali 2. decembra. Otvorili  ho 

adventným koncertom vo františkánskom kostole Nepoškvrneného 

Počatia Panny Márie, na ktorom vystúpili členovia Komorného 

orchestra ZOE a študenti  Cirkevného konzervatória v Bratislave.  

Súčasťou slávnostného otvorenia bolo zapálenie prvej sviece na 

mestskom adventnom venci. Vianočný stromček - 19-metrový smrek - 

bol rozsvietený počas mikulášskej slávnosti  5. decembra. Vianočné 

trhy na námestí (parkovisku pri križovatke) sa konali v dňoch 15. do 

22. decembra.  

 

Iné podujatia  

 

Malacká šošovica  

 Jarmok s názvom Malacká šošovica sa konal 2 6 .  mája a 29. 

septembra na Kláštornom námestí. V každom termíne prišlo 

prezentovať svoje výrobky približne 50 subjektov, popri  tom b ol 

zabezpečený kultúrny program. 

 

Míľa pre mamu  

V sobotu 12. mája sa v zámockom parku konalo podujatie Míľa 

pre mamu. Súčasťou programu boli detské vystúpenia, program pre 

deti a množstvo sprievodných aktivít ako skákacie hrady, šmykľavka, 

trampolíny a podobne.  
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Malacký piknik  

Na konci júna sa na nádvorí kaštieľa konal Malacký piknik.  

Súčasťou bol kultúrny program a vyhlásenie výsle dkov kampane Do 

práce na bicykli . Organizátormi boli  mesto Malacky , CVČ, MCK a 

TEKOS.  

 

Poľovnícky deň  

25. augusta prebiehal v zámockom parku Poľovnícky  deň. 

Súčasťou programu boli okrem hudobných vystúpení vystúpenia 

sokoliarov, výstava psov a iné atrakcie .  Pre návštevníkov bol 

prichystaný guláš, víno a iné špeciality.    

 

Konferencia o  Mackovi  

 20 .  októbra sa v kine konala 3. medzinárodňí konferencia o 

Mackovi.  Cieľom podujatia bolo informovať verejnosť o  výsledkoch 

výskumu o živote a diele Macka z pesničky  Išeu Macek do Mauacek. 

Cieľom podujatia,  ktoré zorganizovali v  rámci občianskeho združenia 

Malacké pohľady Stano Bellan a Mart in Macejka, bolo tiež 

spropagovať Malacky a  vzbudiť záujem o  tému malackej identity.  

Podujatie navštívilo približne sto ľudí .  Záznam z konferencie bol 

dostupný na youtube.  

Rozprávkový lampiónový  sprievod na Juhu 

21. októbra prebiehal na sídlisku Juh rozprávkový lampiónový 

sprievod Kráska a zviera.  Trasa viedla od zdravotného strediska na 

západ popri potoku Malina a potom naspäť k Z Š Štúrova.  

 

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 
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žobrákom. Deti, pre ktoré bolo podujatie určen é, sa potom symbolicky 

podelili  o svätomartinské rožky so svojimi blízkymi. Podujatie tento 

rok organizovalo farské spoločenstvo v Malackách.  

 

 

Hudba 

 

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.  

Najstaršia skupina FS Macejko sa v júli predstavila na 

medzinárodnom folklórnom festivale v talianskom meste Cesenatico. 

Okrem nich sa podujatia zúčastnilo ďalších štrnásť súborov z rôznych 

krajín. FS Macejkov v sprievode živej  hudby bratov Dani helovcov 

predviedol štyri tance.   
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7. Turistický ruch a  história mesta  

 

Turisticko- informačná kancelária (TIK)  

Turisticko-informačná kancelária bola súčasťou  MCK ,  sídlila na 

Záhoráckej ulici  1919 (vedľa knižnice) .  Jedným z najväčších podujatí  

boli  His torické potulky Malackami, ktoré zabezpečovalo MCK. Boli  

to neformálne prechádzky mestom so sprievodcami, ktoré boli  

zamerané na najväčšie  pamiatky mesta.  Do sprevádzania sa zapojili  

zamestnanci MCK i mladí študenti. Potulky prebiehali trikrát za rok - 

vo februári pri  príležitosti Medzinárodného dňa sprievodcov 

cestovného ruchu, v júli a v auguste.  

 

Publikácie  

Témou mestského kalendára na rok 2018 boli  Pálffyovci.  

Dôvodom boli 100. výročie odchodu posledného Pálffyho - Mikuláša 

XIII.  z Malaciek do Marcheggu. Kalendár bol zostavený zo súčasných 

i historických obrázkov súvisiacich s pálffyovskými objektmi.  

Autormi fotografií boli Daniel Krakov ský, Martin Macejka, Stanislav 

Osuský a Ján Šíp, texty napísal Stano Bellan. Kalendár bol dostupný v 

Turisticko-informačnej kancelárii,  predával sa za 4 eurá.  

MCK - Múzeum Michala Tillnera vydalo dve publikácie.  Séria 

zborníkov Malacky a okolie bola doplne ná číslom 11. Zaradené boli  

príspevky zo seminára Vita incerta, mors certissima (Život je neistý,  

smrť najistejšia),  k toré boli venované smrti a pochovávaniu z rôznych 

uhlov pohľadu. V zborníku boli  aj  príspevky z prednášok, ktoré 

odzneli v priebehu roka v  rámci série stretnutí s históriou. Rozsah 

zborníka bol 160 strán formátu A5, cena 5 eur.  Druhou publikáciou 

bol mimoriadny zborník Pálffyovci –  dejiny šľachtického rodu od 17. 

po 20. storočie, zostavený z príspevkov z konferencie, ktorá sa konala 
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v kine 12. septembra. Rozsah zborníka bol 208 strán formátu A5. 

Predával sa za 8 eur.  

MCK vydalo aj knižočku receptov s názvo m Vône, chute 

Dolného Záhoria. Kniha obsahovala informácie o tom, ako sa 

stravovali naši predkovia a aké rastliny využívali v kuchyni. Súč asťou 

publikácie bol aj receptár v záhoráčtine.  Brožúrka vo formát e A5 mala 

rozsah 40 strán. K dispozícii bola v Turis ticko-informačnej kancelárii  

za 3 eurá.  

 Kniha s názvom Záhorácky slovník, ktorú vydalo mesto 

Malacky v roku 2017 získala v čitateľskej an kete Kniha Záhoria 2017 

tretie miesto. Dielo jazykovedca Konštantí na Palkoviča vyšlo 

prvýkrát  v roku 1997. Výsledky ankety vyhlásili  októbri v Záhorskej 

galérii Jána Mudrocha v Senici . Do ankety bolo zaradených 55 titulov 

vydaných v roku 2017.   

Záhorácky slovník primátor mesta pri  rôznych príležitostiach 

venoval osobnostiam, s  ktorými sa stretol . Na novoročnom stretnutí so  

zástupcami ZMOSu mu venoval knihu aj prezidentovi SR Andrejovi 

Kiskovi.  

 Mesto Malacky vydalo koncom roka nástenný kalendár na rok 

2019 s  názvom Čaro Záhoria.  Kalendár bol zostavený z fotiek prírody 

v okolí Malaciek. Autorom fotiek bol Martin Mráz. V prie behu roka 

mal výstavu fotografi í v CVČ, čo inšpirovalo tvorcov kalendára.  

Kalendár bol k dispozícii v TIKu.  

 

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.  
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Kaštieľ  

Vlastníkom bývalého pálf iovského kaštieľa zo 17. storočia bolo 

mesto Malacky. V zrekonštruovanej časti objektu bola kancelária,  

výstavná miestnosť a dobovo zariadená tzv. pálf fyovská izba. 

Návštevníci  mali možnosť prehliadky kaštieľa,  ale  aj prenajať si  

seminárnu miestnosť a výst avnú miestnosť.  V pálffyovskej izbe sa 

príležitostne fotili  svadby .   

 Vo výstavných priestoroch bola počas letnej sezó ny trvajúcej od 

mája do septembra výstava Pálffyovci a  rok 1918, ktorú zabezpečilo 

MCK –  Múzeum Michala Tillnera v spolupráci so Štánym archívom 

v Bratislave. Počas  sezóny bol kaštieľ otvorený od stredy d o nedele,  

k dispozícii boli sprievodcovia z  Múzea Michala Tillnera,  ako aj 

študenti .  V auguste bol v kaštieli nainštalovaný predajný automat 

obsahu júci pamätné mince s motívom kaštieľa. Tiet o suveníry boli k 

dispozícii  aj  v TIK.  

 Koncom roka bolo v zámockom parku vysadených 88 kusov 

drevín - javorov, borov íc, dubov, líp a hrabov.  

 Primátor Malaciek Juraj  Říha vymenoval v roku 2018 pracovnú 

skupinu k definovaniu zámeru ďalšieho rozvoja kaštieľa. Je j  členmi sa 

stali  Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. Rom an Hájek, Mgr. art .  

Branislav Škopek, Ing. Milan Ondrovič, PhD., Mgr. Jana Zetková,  

RNDr. Jozef Ondrejka, Bc. Stanislav Bellan, PhDr.Ing. Lucia 

Vidanová, Mgr. Mart in Marek a Mgr. Martin Macejka. Pracovná 

skupina sa v tomto roku zišla raz.  

 

Františkánsky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie  

 V kostole sa koncom roka začalo s  rekonštrukciou oltárov 

v kaplnke Svätých schodov. Sväté schody už naďalej  neboli 

sprístupnené celodenne, ale len v  čase bohoslužieb. Na požiadanie 
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boli otvorené aj  krypty pod kostolom, v ktorých malo expozíciu 

Múzeum Michala Til lnera.   
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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  a Mgr. Nina Bednáriková . Redakcia sídlila v budove MsÚ. 

Okrem MH redaktor i  publikovali  svoje príspevky aj  v  televízii eM 

TV.  

Na adrese www.malacky.sk sa nachádzala oficiáln a 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 občian skeho 

združenia Malacké  pohľady.  
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Ľudia pre Malacky  

 Webová stránka občianskeho združenia Ľudia pre Malacky. 

Stránka sa zameriavala na publicistiku, týkajúcu sa aktuálneho života 

v meste. Stránka, ktorá sa nachádzala na a drese 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 bol 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 Najsvätej šej  

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 siedmej, o deviatej,  o pol jedenástej a večer 

o pol s iedmej.  Vo farskom kostole bývala svätá omš a 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 a j 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 bol ThDr. ICLic. Miloš Kohútek, 

PhD. ,  ktorého v  lete vystriedal ThLic. Ing.  Peter Mášik. V pastoračnej 

činnosti  pomáhali  kapláni.  Vdp. Peter Drbohlav pôsobil  v  Malackách 

od leta 2017, d ruhým kaplánom bol vdp. Ján Holos, ktorý 

v Malackách pôsobil  od leta 2016 .  V SpŠ sv. Františka Assiského 



 76 

pôsobil v školskom roku 2017/2018 školský kaplán vdp. Gabriel  

Koch, CR .  Bol členom  rehoľného spoločenstva vo Veľkých Levároch.  

Vo farnosti  pôsobil  spevokol Vox humana, ktorý viedla Gabriela 

Peťková.  

  

 

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.  
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10. Šport  

 

Udalosti  

 

Najlepší športovci  

V aprí li  bo li  ocenení najlepší  športovci mesta za rok 2017. V 

juniorskej kategórii sa medzi najlepších dostali atléti Marcel Žilavý, 

Zuzana Švejdová, Jakub Kopiar a Marek Havlík, boxer Marian 

Ružička, lukostrelec Erik Rusnák a karatista Lukáš Piffko.  

Najaktívnejšou školou bola ZŠ Záhorácka, cenu za najväčší úspech 

získali  mladšie žiačky zo ZŠ Štúrova (majstersky Slovenska vo 

vybíjanej). Spomedzi dospelých boli ocenení atlét  Boris Pribil,  

lukostrelec Rastislav Sárka a kulturista Jakub Vilímek. Medzi 

kolektívmi bol i  naj lepší hádzanári - mladší dorastenci, juniorskí 

futsalisti Canaria Team Malacky a štafeta AC Malacky. Do siene 

slávy malackého športu boli uvedení turista František Slovík a 

futbalista Dušan Rupec.  

 

Beh oslobodenia  

8. mája sa konal v zámockom parku 46.  ročník Behu 

oslobodenia.  Zapojilo sa 290 bežcov. Medzi najmladším i žiakmi 

zvíťazili Viktória Pauková a Jakub Čahoj. Medzi tretiakmi a štvrt ákmi 

Vanesa Salayová a David Lukáček. Spomedzi piatakov a ž siedmakov 

boli najrýchlejší Nikola Brandisová a Matej Bre zina. Z najstarších 

žiakov zvíťazili Timea Morávková a Patrik Kuma .  V dorasteneckej 

kategórii  dobehli prví Michaela Zbořilová a Daniel Baďur a. Medzi 

ženami bola najrýchlejšia Aneta Hollá a medzi mu žmi Michal Havlík.  

Putovný pohár CVČ pre najaktívnejšiu ško lu získala ZŠ Záhorácka. 

Najmladším účastníkom bol Damián Zajac, najstarším Vojtech Planka.  
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Športové hry malackej mládeže  

1. júna prebiehali v jednotlivých školách súťaže 47. ročníka 

Športových hier malackej mládeže o Putovný pohár primátora mesta.  

Zapojili sa štátne ZŠ a gymnázium. Medzi prvákmi a druhákmi v 

atletike dominovali  chlapci a dievčat á zo ZŠ Štúrova. Vo futbale 

súťažili  tretiaci  a štvrtáci,  zvíťazila ZŠ Štúrova. Dievčatá súťažili  vo 

vybíjanej,  zvíťazila tá istá škola. Vo florbale žiakov 5. -7.  ročníka 

zvíťazila ZŠ Dr. J . Dérera,  v rovnakej vekovej kategórii me dzi 

dievčatami v basketbale  zvíťazila ZŠ Štúrova. Vo volejbale medzi 

najstaršími žiačkami zvíťazila ZŠ Dr. J . Dérera, medzi najstar šími 

žiakmi v hádzanej zvíťazila ZŠ Dr. J.  Dérera. Celkovo zvíťazila ZŠ 

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

 

Večerný beh zdravia –  Beh vďaky SNP  

7. septembra prebiehal 35. ročník Večerného behu zdravia –  

Behu vďaky SNP. Tradičná trať viedla od Pamätníka SNP do 

zámockého parku. Behu sa zúčastnilo 288 pret ekárov (spolu s rodičmi 

305),  z nich najmladšia bola Alexandra Záv odná, najstarší  bol Vojtech 

Plánka. V kategórii  rodičia s deťmi zvíťazil Juraj Mecháček (MŠ 

Malacky), medzi prvákmi a druhákmi bol prvý Matias Michalovič (ZŠ 

Štúrova) a Tamara Kožuchová (ZŠ Záhorácka).  U tretiakov a 

štvrtákov boli najrýchlejší Jakub Čahoj (ZŠ Štúrova) a Hana 

Hladíková (SŠ sv. Františka Assiskeho).  Medzi piatakmi a šiestakmi 

zvíťazili Matej Brezina (ZŠ Záhorácka) a Laura Holická (ZŠ Dr. J .  

Dérera). Z najstarších žiakov boli na jrýchlejší Nicolas Gazdič (ZŠ 

Záhorácka) a Sára Bilkovičová (ZŠ Gajary). Medzi dospelými 

zvíťazili  Jakub Kopiar a Zuzana Švejdová (obaja AC Malacky).  

Program po skončení behu spestri li  zoskokom na plochu futbalového 

ihriska vojenskí parašutisti  z kuchynské ho letiska.  
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Malacká desiatka a  Malacký kilometer  

V septembri sa v  zámockom parku uskutočnil 35. ročník 

Malackej desiatky a 12. ročník Malackého kilometra, súťaží  

zapojených do seriálu Moravsko-slovenský bežecký pohár a Pohár 

Grand Prix Záhoria,  resp. Detský bežecký pohár. Súťaže Malacký 

kilometer sa zúčastnilo 191 detí.  V najmladšej kategórii  

benjamínkovia (do troch rokov) zvíťazili Barbora Moravcová 

(Brestovec) a Martin Olšovský (ŠK Jablonica).  Medzi predškolákmi 

dominovali  Tina Bačová (AC Malacky) a Jaku b Pauko (Záhorácky 

Fénix).  V kategórii  mladšia prípravka zvíťazili  Tamara Kožuchová 

(AC Malacky) a Alex Matejov (ŠK Jablonica). Z prípravky boli  

najrýchlejší Martina Moravcová (Brestovec) a Juraj  H laváč 

(Záhorácky Fénix).  Medzi najmladšími žiakmi dominoval i  Laura 

Holická (AC Malacky) a Teodor Volek (Záhorácky Fénix).  V k ategórii  

mladších žiakov zvíťazili Rebecca Slezáková (AC Malacky) a Daniel 

Danihel (Záhorácky Fénix). V najstaršej žiackej  kategórii  zvíťazili  

Timea Morávková (AC Malacky) a Adam Zubák (ŠK J ablonica). V 

juniorskej kategórii  zvíťazil i Josef Podloucký (Vesel í) a Simona 

Gorbatenková (AK Junior Holíč).  Medzi dorastencami boli  

najrýchlejší Jozef Červeňák (RC Sološnica) a Timea Mor ávková (AC 

Malacky).   

Malackej desiatke dominoval Jakub Valachovič z  AC Malacky, 

ktorý zvíťazil časom 32,35 minút. V kategórii  nad 40 rokov zvíťazil  

Dušan Tomčal z Lipova, v kategórii nad 50 rokov Pavel Kratochvíl  

(Atletic Třebíč),  v kategórii  nad 60 rokov  Vladimír  Cích (behame.sk),  

v kategórii nad 65 rokov Vladimír Varmuž a (BK Hodonín). Medzi 

ženami zvíťazila Maria Truissard (AK Junior Holíč), Najrýchlejšou 

Malačiankou bola Magda Sršňová. V kategórii  nad 35 rokov zvíťazila 

Miroslava Zíšková (ŠK Jablonica),  nad 45 rokov Marta Durnová 

(ANTALIS Branopac). Muži vo veku nad 70 rokov bežali  trať dlhú 6,6 
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kilometra, zvíťazil  Stanislav Skačan zo  Šane. Najstarším účastníkom 

pretekov bol 81-ročný Květoslav Hána.  

 

Športové kluby a oddiely  

 

 Mesto Malacky poskytovalo športovým klubom dotácie na 

podujatia a na činnosť, podľa vopred určených kritérií.  Kompletný 

prehľad dotácií na rok 2018 je uvedený v  prílohe tohtoročného zápisu 

do kroniky.  

 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky  

 

Predsedom TJ Strojár Malacky bol Ing. Pavol  Oreský. Členmi 

výboru boli Ing. Dušan Rusňák, Zdeno Rehák, Mgr. Pet er Ondruš, Bc. 

Michal Gelinger, Ing. Ján Kunštek a  Tomáš Baláž.  

 

Basketbal  

 Predsedom basketbalového oddielu bol Mgr. Branislav Orth.  

Basketbalisti sa zameriavali  na výchovu mládeže.  

Na konci marca sa v ZŠ Štúrova konal veľkonočný basketbalový 

turnaj, k torého sa zúčastnilo šesť družstiev. Na prvom mieste skončil  

tím Basket Malacky, ktorý vo finále porazil Malackých dzivočákov. 

Víťazný tím nastúpil v tomto zložení: František Ambra, Denis 

Pištelák,  Erik Prokein, Vladimír Režný, Ľudovít Ivančík, Karol 

Ivančík, Peter Fedorčák, Peter Varinský a Marcel Czizmazia.  

17-ročný Tomáš Pavelka, 217  centimetrov vysoký odchovanec 

malackého basketbalu, prestúpil  z pražskej GBA akadémie do 

španielskej Valencie.  
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Cyklistika 

 V rámci TJ Strojár  pôsobil  samostatný oddiel cykl ist iky. 

Predsedom oddielu bol  Igor Lím. Oddiel  v  priebehu roka usporadúval 

výjazdy na Slovensku i  do zahraničia.  

 Horský cyklista Marek Trnka pretekajúci v  drese Kaktus Bike 

Bratislava patril  medzi naj lepších juniorov na Slovensku ,  uspel aj na 

preketoch v zahraničí .   

  

Džudo  

 Predsedom JUDO –  clubu bol Ing. Ján Kunštek. V apríli sa 

konali v Galante medzinárodné majstrovstvá oblasti západ. Medzi 176 

pretekármi uspeli  aj  Malačania. Alex Szabó a Martina Moravčíková 

vo svojich ka tegóriách zvíťazili ,  striebro zí skal i  Kristína Vašková a 

Martin Bartošek. Stanislava Pullmanová zí skala bronzovú medailu.  Na 

júnových majstrovstvách SR mladších a starších žiakov v Lieskovci 

pri  Zvolene konali  získal Michal Bartošek bronzovú medailu,  Marti na 

Moravčíková skončila na 4. mieste.  

 

Hádzaná  

Predsedom oddielu bol Dušan Frýbert .  Družstvo mužov  pôsobilo 

v sezóne 2017/2018 v  najvyššej slovenskej súťaži –  extralige. V 

základnej časti extraligovej sezóny nazbierali v osemnástich zápasoch 

päť bodov za dve víťazstvá a jednu remízu. Nás ledne sa zapojili do 

bojov o záchranu.  V barážových bojoch o udržanie v extralige s 

víťazom prvej ligy MHK Piešťany prehrali , ale z extraligy sa 

odhlásilo družstvo Tatran Prešov B, vďaka čomu sa malack í hádzaná 

udržali  v extralige.  V jarnej  časti sezóny nastupovali muži v  tejto 

zostave: Dušan Roško, Marek Kuklovský, Roman Piaček, Jakub 

Krajčír, Tomáš  Baláž, Pavol Bízek, Robert Baláž, Martin Hlaváč, Ivan 

Oslej,  Ján Fekete,  Dušan Baďura, David Stachovič, Anur Burnazovič,  
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Roman Valachovič,  Vladimír Pavlík, Már io Prevaj, Marijo Grab, 

Andrej Dobrocký, Lukáš Konečný, Tomáš Stachovič, David 

Rybjanský, Michal  Ichman.  

Družstvo mužov pokračovalo v extralige aj v sezóne 2018/2019. 

Bola to v poradí ich tretia sezóna v najvyššej súťaži. Hádzanárom sa v 

extralige nedarilo  ani v novej sezóne - až v trinástom kole sa im 

podarilo získať prvé body - zvíťazili  nad Slovanom Modra 25:22. 

Zostava v jesennej časti  sezóny bola nasledovná:  Marek Kuklovský,  

Dušan Roško, Roman Piaček, Jakub Krajčír,  Tomáš Baláž,  Pavol 

Bízek, David Rybjanský, Robert  Baláž,  Martin Hlaváč, Ivan Oslej,  

Anur Burnazovič, Tomáš Stachovič,  Roman Valachov ič, Mário Prevaj,  

Marijo Grab, Yevhen Rakatynets, David Stachovi č, Michal Ichman, 

Andrej Dobrocký, Matej Adamkovič, Lukáš Konečný, Ján Janoštiak.  

Družstvo doras teniek (Malacky-Stupava) skončilo v 1. lige na 

3. mieste. V poslednom západe v máji, keď v priamom súboji o 

brozové medaily porazilo Iuventu Michalovce. Družstv o nastúpilo v 

zložení N. Huňárová, Š. Halúsková, S. Švajdlenková, V. 

Raffasederová, L. Kovácsová ,  V.  Voržáčková, S.  Gálová, D. 

Michálková, S. Kubovičová, V. Kaláb erová, R. Gašpareková, S.  

Straková, P. Geisseová, T. Karásková, I. Gašpareková. Trénermi boli:  

Ľ. Hepner, D. Rusnák, V. Gaburová, R. Geisse.  

Mladší žiaci Strojára sa v januári zúčastnili na turnaji  OLMA 

Cup 2018 vo Velkej Bystřici , kde skončil i na treťom m ieste. Družstvo 

nastúpilo v zostave Jakub Galovič,  Kristián J.  Rummel,  Enrique 

Spišiak, Juraj Havlík, Adam Taro, Juraj  Valigurský, Dominik Marek, 

Filip Rummel a Šimon Pullmann.  

Družstvo príp ravky sa v apríli  zúčastnilo medzinárodného 

turnaja Handball Cup v  Prahe, kde skončilo na 5. -8. mieste. V máji sa 

zúčastnilo majstrovstiev Bratislavského krajsk ého zväzu hádzanej a 

výsledkom bolo celkové druhé miesto.  
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V máji sa v Stupave uskutočnil  turnaj Playminihandball 2018, 

najväčší minihádzanársky turnaj v strednej Európe. Na šiestich 

ihriskách hralo 92 družstiev z 27 klubov spolu 368 zápasov. Deti boli  

rozdelené na dve vekové kategórie a na chlapcov a dievčatá. V 

kategórii  starších chlapcov zvíťazilo chorvátske družstvo RK Vučiči,  

družstvo Strojár Malacky A sa umies tnilo na 5. mieste a Strojár 

Malacky B na 6. mieste z 30 družstiev. V rovnakej kategórii  zvíťa zil  

klub MŠK Dunajská Streda, dievčat zo Strojára Malacky skončili na 

10. mieste z 21 družstiev.  V m ladšej kategórii mix zvíťazil moravský 

TJ SOKOL Kostelec na Hané, družstvo Strojár Malacky A  skončilo na 

14. mieste a Strojár Malacky B na 16. mieste z 20 d ružstiev.  

Na Majstrovstvách Európy hráčov nad 35 rokov (2018 European 

Masters Handball  Championships) v rakúskom Innsbrucku, ktorý sa 

konal začiatkom júna, hráči Strojára Malacky získali bronzové 

medaily. Uspeli v základnej skupine, kde zvíťazili trikrát a  prehrali  

len s výberom Ruska, ktorý sa potom stal celkovým víťazom. V 

semifinále prehrali s por tuga lským tímom Master Porto.  V súboji o 

bronz zdolali Rakúšanov z  Achensee 14:10. Strojár Malacky pod 

vedením trénerov Milana Mikulčáka a Viliama Končeka tvori l i Dušan 

Roško, René Ofčarovič, Vladimír Pavlík,  Tomáš Laho, Martin Hlaváč, 

Peter Lužák, Milan Čermák, Marián Šupík, Peter Stachovič, Vladimír 

Nižňanský, Peter Živica a Stanislav Demovič.  

Strojár Malacky a Tatran Stupava boli spoluorganizátormi 

majstrovstiev Slovenka mladšieho žiactva v hádzanej, na ktorých sa 

predstavilo 62 družstiev. V dievčenskej kategórii do 12 rokov zvíťazil  

klub HK Slovan Duslo Šaľa,  hráčky S trojára Malacky/ ŠKH Rohožník 

obsadili  5.  miesto. V chlapčenskej kategórii do 12 rokov zvíťazi l  

Tatran Prešov, Strojár Malacky skončil na 6.  mieste.  V kategórii do 

10 rokov skončil tím Stroj ár Malacky na 5. mieste a v kategórii do 8 

rokov mix získal Strojá r Malacky bronzové medaily.  
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30 .  júna sa na ihrisku v zámockom parku konal 20. ročník 

tradičného Turnaja generácií.  

V septembri sa družstvo starších žiačok TJ Strojár 

Malacky/ŠKH Rohožník na medzinárodnom turnaji  v pražských 

Vršoviciach umiestnilo na štvrtom mieste spomedzi 18 t ímov.  

 

Karate 

Predsedom oddielu karate bol Michal Pullmann.  

Malacký zápasník Lukáš Piffko z klubu FDM CombatTeam sa 

stal  členom reprezentácie Českej republiky na nove mbrových 

majstrovstvách sveta v MMA amatérov. Dostal  sa až do finá le 

juniorskej kategórie do 93 kg, kde prehral -  zo súťaže si tak odniesol 

striebornú medailu.  

 

Kulturistika 

Oddiel  kulturistiky viedol Dávid Krajčír.  

Na majstrovstvách Slovenska v natur álne j  kulturistike a fitness 

získal Daniel  Nemec v kategórii  classic p hysique zlatú medailu.  

Na majs trovstvách Európy v klasickom tlaku na lavičke obsadil 

Vladimír Vaniš 4.  miesto v kategórii Masters 2 (50 -60 rokov) 

výkonom 150 kg.   

 

Tenis  

Predsedom klubu bol Ing. Pavol Gelinger.   

  

Turistika 

 Na čele oddielu bol Róbert  Sloboda.  

 12. augusta sa konal 11 .  ročník Záhoráckeho výstupu na 

Vysokú, ktorý sa konal na počesť mladej mala ckej turistky Zuzany 

Krajčírikovej. Tohtoročného výstupu sa zúčastnilo približne 70 ľudí.  
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Volejbal  

Volejbalový oddiel  viedol Ing. Pavel Novota.  

ZRTV 

 Na čele oddielu rekreačnej telovýchovy bola Mária Hacajová.  

 

  

Ďalšie športy  

 

Atletika 

 Predsedom klubu AC Malacky bol Mgr. Vladimír Handl.  

Trénermi boli aj PaedDr. Petr Filip a  Mgr. Jakub Valachovič.  

 Z februárových halových Majstrovstiev Bratislavské ho kraja v 

atletike priviezli  členovia Atletického klubu AC Malacky dovedna 31 

medailí  s  bilanciou trinásť  zlatých, deväť strieborných a deväť 

bronzových. Medzi dospelými zvíťazili Peter Hol lý v behu na 400 

metrov a Aneta Hollá v behu na 1500 metrov. V beh u na 1500 metrov 

juniorov zvíťazil  Jakub Kopiar. Medzi dorastencami zvíťazil i Zuzana 

Švejdová v behu na 400 metrov a Marek Ondrovič v behu na 1500 

metrov. Víťazstvo dosiahli aj staršia žiačk a Timea Morávková v behu 

na 300 metrov, Mária Šimeková v behu na 6 0 metrov prekážky, Patrik 

Slezák v skoku do výšky a dievčenská štafeta na 4 x 200 metrov v 

zložení Mária Šimeková, Sarah Alexandra Jurovatá, Krist ína Sabová a 

Timea Morávková. V technických disciplínach vrh guľou a skok do 

výšky mladších žiakov triumfoval Allan Ort-Mertl .  Najrýchlejšou  v 

behu na 600 m najmladších žiačok bola Laura Sedláková. Strieborné 

medaily získali  kategórii mladších žiakov Sarah Alexandra Jurovatá v 

behu na 60 metrov, Kristína Sabová v behu na 300 metrov a Eric 

Houndjo v troch disciplínach - behu na 300 metrov, vrhu  guľou a 

skoku do výšky. Medzi najmladšími žiakmi dosiahli rovnaké 

umiestnen ie Teodor Volek v behu na 60 metrov, Hana Zálesňáková a v 
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tej  istej  disciplíne,  Laura Holická v behu na 150 metrov a Artur Haba 

v behu na 300 metrov. Na treťom mieste skončili Zuzana Švejdová v 

behu dorasteniek na 60 metrov prekážok, Rebeka Voleková vo vrh u 

guľou starších žiakov a v rovnakej kategórii  aj Ivan Sedlák medzi 

chlapcami. Bronzovú medailu získala aj  Sarah Alexandra Jurovatá v 

skoku do výšky s tarších žiačok, Eric Houndjo v  rovnakej disciplíne v 

kategórii  mladších žiakov, ďalej Peter Binčík v behu na 300 metrov, 

Peter Kottlík vo vrhu guľou. Medzi mladšími žiakmi tiež tretí  skončil i  

Maxim Velšmid v skoku do diaľky a v rovnakej disciplíne aj Laura  

Sedláková.  

 Jakub Kopiar abso lvoval v máji  preteky na desať kilometrov po 

cestných okruhoch v talianskom mestečku Oderzo. Z česko -slovenskej  

partie bežcov sa umiestnil najvyššie –  na 23. mieste.  

 Členovia AC Malacky Juraj  Hlaváč, Vanesa Salaiová a Laura 

Holická sa na jar prebojovali do finále súťaže Čokoládová Tretra 

Slovensko 2018, ktoré sa uskutočnilo 1. jú na v Košiciach. Juraj  

Hlaváč v behu na 200 metrov zvíťazil časom 32,04 s a postúpil  do 

medzinárodného superfinále,  ktoré sa konalo 13. júna v Ostrave.  Tam 

finišoval časom 32,09 s a  skončil  na 5.  mieste.  Laura Holická skončila 

v Košiciach v behu na 300 metrov na 5. mieste.  

 29. júna sa družstvo prípravky AC Malacky v zložení Martina 

Moravčíková, Silvia Pullmannová, Vanesa Salaiová, Adam Boškovič,  

Dávid Lukáček a Teodor Volek zúčastni lo súťaže v olympijskom 

športovom centre v Šamoríne. V celoslovenskom finále  súťaže Detská 

P-T-S 2018 sa predstavilo 24 najlepších prípraviek, v rámci súťaže si  

zmerali  sily v šiestich vybraných atletických disciplínach. Malac ké 

družstvo získalo strieborné  medaily.    

 Marek Havlík sa začiatkom júla predstavil na Majstrovstvách 

Európy v atletike do 18 rokov v maďarskom Györi.  V semifinálovom 

behu na 400 metrov skončil na šiestom mieste s časom 49,74 s.  Ako 
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člen štafety na 400 metrov postúpil  do finále,  kde sa slovenská štafeta 

umiestnila na 5.  mieste.  

 

 

Box  

 

Boxing club RTJ Malacky  

 

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

 

  

Amateur Boxing Club Malacky 

  

Klub Alpha boxing club Malacky mal sídlo na Ceste mlá deže 

26, viedol ho Ján Brandejs.  

Odchovanec klubu Dávid Michálek získal vo februári striebornú 

medailu na turnaji  Bocskai a v lete bronzovú medailu na turnaji  v 

olympijskom boxe World Cup v  nemeckom Halle.  Uspel aj 

v reprezentačnom drese na medzinárodnom turnaji AIBA Bocskai 

István Memorial v Maďarsku, kde  získal striebornú medailu.  

 

Cyklistika 

Amateur Cyclo  Club sídlil  na Mierovom námestí  14, predsedom 

bol Tomáš Polakovič.  

Slovenský cykloklub Záhorák viedol Marcel Bulla.  

Cyklomaratón okolo Bratislavského kraja nazvaný memoriál  

Petra Patscha mal 26. mája svoj 8. ročník. 220 -kilometrová trasa 

začínala aj končila v Malackách. Na štarte bolo 19 účastníkov, z nich 

dvaja v priebehu maratónu zo zdravotných dôvodov odstúpili.  
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Organizátormi boli občianske združenia ZENIT SK a SCK Záhorák, 

prezentovalo 19 účastníkov.  

29. septembra, osem rokov po tragickej nehode, kto rej  

následkom podľahol malacký cyklista Peter Patsch (podrobnejšie 

informácie sú v zápisoch do kroniky mesta za roky 2010 a 2011), sa 

na mieste nehody v Sarajeve uskutočnila spomienková akcia spojená s 

odhalením pamätnej tabule. Akt sa konal za prítomnosti  manželky P. 

Patscha Zuzany, slovenského veľvyslanca v Sarajeve Martina Kaču, 

zástupcov mies tnej  samosprávy, príslušníkov slovenskej vojenskej 

misie  EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a členov 

cyklistického oddielu SCK Záhorák Malacky a Giro di  Sarajevo.  

 

Florbal  

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

viedol Oto Divinský, ktorý bol zároveň aj trénerom. Súčasne 

vykonával funkciu prezidenta Slovenského zväzu florba lu (SZFB).  

 

Futbal  

 

ŠK Žolík  

 

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

Lörinczi.  Klub mal v  sezóne 2017/2018 v súťažiach družstvá 

prípravky, mladších i starších žiakov. Zápasy hrával v zámockom 

parku. Klub spolupracoval s FC Malacky, kde pokračovali jeho 

odchovanci  v seniorských družstvách.  

Dvadsaťjedenročný futbalista Samuel Mráz   pochádzajúci 

z Malaciek, odchovanec klubu,  hral v sezóne 2017/2018 v najvyššej 

súťaži Fortuna lige v drese MŠK Žilina. S 19 gólmi stal najlepším 

strelcom najvyššej slovenskej súťaže, za čo získal ocenenie Objav 



 89 

roka Fortuna ligy. V lete  prestúpil do tal ianskeho Empoli FC. V jeho 

drese v talianskej Serii A nastúpil do k onca roka v šiestich zápasoch, 

z toho vo dvoch od začiatku. Dal jeden gól.  

 

ČSFA  

Československá futbalová akadémia (ČSFA) mala sídlo na 

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

s mládežou od najmladších futbalistov až po kategóriu  starších 

žiakov.  

 

FC Malacky 

  

Predsedom klubu bol Oto Kožuch. Na štadióne v zámockom 

parku sa v priebehu roka zrekonštruovali  vnútorné priestory - šatne a 

sociálne zariadenia.  Obnovila sa tiež strecha tribúny.  

Futbalisti hrali  v sezóne 2017/2018 v IV. lige BFZ, v ktorej  

zvíťazili,  ani raz neprehrali a  po roku postúpil i naspäť do III.  ligy .  

Najlepším strelcom súťaže sa stal Malačan Vladimír Ronec.  Počas 

jarnej časti sezóny  nastupovali v zostave FC Malacky títo hráči:  

Ondrej Klempa, Martin Preis,  Lukáš Rupec, Jaroslav Zváč, Štefan 

Kovárik, Pavol Uhrinec, Adam Velický, Pa vol Michalovič, Peter 

Mikula,  Daniel Čeřovský, Daniel  Sakar,  Denis Michalek, Juraj  

Miklušičák, Michal Prečuch, Tomáš Mifkovič,  František Lörinczi,  

Jakub Hitmar, Vladimír Ronec, Rastislav Hav lík, Mar tin Sloboda.   

16. júna sa na štadióne v zámockom parku odo hral  priateľský 

futbalový zápas medzi domácim družstvom FC Malacky a čerstvým 

majstrom Slovenska Spartakom Trnava. Hostia nastúpili  s  aktívnymi i  

bývalými hráčmi. Domáci zvíťazili 7:3.  

Po jesennej časti sezóny III. ligy obsadilo družstvo 11. miesto v 

tabuľke s 19 bodmi za päť  víťazstiev, štyri  remízy a šesť prehier.  
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Nasledovala výmena trénera,  tím opustil Miro slav Kéry. Do 

treťoligových bojov sa zapojili  títo hráči: Ondrej Klempa, Tomáš 

Veber ,  Lukáš Rupec, Štefan Kovárik, Martin Sloboda, Adam Velický,  

Martin Reisel, Samuel Foltýn, Jakub  Mráz,Samuel Livora, Denis  

Michalek, Daniel  Čeřovský, Jakub Hitmar, Rastisla v Havlík, Juraj  

Miklušičák, Tomáš Mifkovič,  Samuel Vaniš, Vladimír Ronec, Mário 

Lörinczi, Fi lip Molnár, Pavol Michalovič .  

 

Futsal  

 V polovici  júna trénovala v ŠH Malina Slovenská futsalová 

reprezentácia akademikov (študentov vysokých škôl).  V rámci 

tréningového programu odohrali 7. júna zápas proti výberu 2.  

futsalovej ligy. Tréningový pobyt reprezentantov SR bol súčasťou 

prípravy na augustové Majstrovstvá sveta v Kazachstane.  

24. augusta prebiehal v ŠH Malina priateľský futsalový zápas 

medzi českým majstrom FK ERA -PACK Chrudim a účastníkom 

slovenskej extraligy Pinerola Futsal Bratislava.  

Malackí odchovanci pôsobiaci v iných kluboch sa na záver 

sezóny 2017/2018 dostali do finálových  zápasov futsalovej extraligy. 

Peter Haľko v drese Slovana Bratislava sa stal  druhým najlepším 

strelcom súťaže s 36 gólmi. V súboji  o tretie miesto hral  v drese  

klubu Pinerola Futsal Daniel Čeřovský a v sdrese Wild Boys Pavol 

Matejov.  

Malačan Pavol Michalovič bol trénerom slovenskej 

mládežníckej reprezentácie.  

 

Ľadový hokej  

V dňoch 14. a 16. februára sa v zámockom parku odohrali  tri 

hokejové turnaje medzi školami  malackého okresu. Najskôr sa hralo v 

kategórii  žiaci  o Pohár primátora Malaciek. Spomedzi dvanástich 
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družstiev zo siedmich škôl,  zvíťazilo družstvo ZŠ Záhorácka A. V 

bojoch o Pohár CVČ v kategórii žiačky bojovalo päť družstiev z troch 

malackých škôl, víťazom sa stalo družstvo Gymnázium Malacky. V 

študentskej kategórii zvíťazilo družstvo detskej o rganizácie 

Záhorácky Fenix A.   

 

Lukostreľba  

V meste pôsobil lukostrelecký kub Sagittarius, ktorý dosiahol 

viaceré úspechy. V mládežníckej kategórii  zvíťazila Jasmí na 

Majzúnová na Turnaji o pohár troch krajín v 3D lukostreľbe, Mic helle 

Hladíková skončila a treťom mieste.  Jasmína Majzúnová Obsadila 

druhú priečku v Slovenskom pohári  v 3D lukostreľb e. Dávid Cíbik 

získal tri  bronzové medaily - na majstrovstvách sveta,  v Slovenskom 

pohári a na majstrovstvách Slovenska. Jakub Kamenistý z ískal dve 

bronzové medaily - na oblastnej  súťaži 3D West Cup a na 

majstrovstvách Slovenska. Nina Párnicová zvíťazila n a Turnaji  o 

pohár troch krajín a obsadila druhé miesto na 3D West Cup.  

Medzi dospelými zvíťazil  Rastislav Sarka v medzinárodnej 

Zimnej lige 2017/2018, rovnako uspel v S lovenskom pohári  a v 3D 

West Cup. Na majstrovstvách Slovenska získal striebornú medailu.  

Renáta Svetlíková získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta.  

Sylvia Petrášová získala striebornú medailu v Slovenskom pohári  a 

zvíťazila v Turnaji o pohár troch  krajín. V rovnakej súťaži získal  

Viliam Petráš bronzovú medailu.  

Lukostrelci pôsobili  aj v  rámci krúžku v  CVČ.  

 

Mažoretky  

Súbor mažoretiek Ella trénovali  Daniela Bukovská, Kristína 

Horecká a Martina Danihelová.  
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Mažoretky ELLA sa na jar zúčastnili na majstrovstvách 

Slovenska predviedli  päť choreografií.  Najmladšia Sabina Jurkáčková 

obsadila 5. miesto.  V kategórii trio baton junior obsadila trojica 

Eliška Bačová, Alica Blažková a Júlia Baťková 4. miesto,  ktoré 

zároveň znamenalo postup na majstrovstvá Európy. Dievčatá v 

kategórii  miniformácií junioriek obháji l i  svoju vlaňajšiu pozíciu a s 

choreografiou Afrika vybojovali 2. miesto. Rovnaké umiestnenie 

získali  mažoretky aj v kategórii veľkých formácii baton junior.  

Choreografiu Ohnivý  balkán predviedla 17 -členná posádka. V 

kategórii  pochodové defilé junior dievčatá zvíťazili  s  témou 

Chameleón. Rovnako postúpili  na európsky šampionát.  

Na 8. ročníku súťaže Prešporský  pohár, ktorá prebiehala 26. 

mája, predviedli malacké mažoretky še sť choreografi í.  Získali v nich 

päť medailí.  Víťazstvo si vybojovala choreografia defilé junior a 

miniformácia junioriek. Veľká formácia junior si  v spojenej kategórii  

junioriek a senioriek vytancovala 2. miesto.  Rovnaké umiestnenie 

dosiahla aj formácia El iška Bačová, Alica Blažková a Júlia Baťková v 

kategórii  trio junior.  Sabina Jurkáčková získala bronzovú medailu.  

Začiatkom júna mažoretky uspeli na súťaži Merci pohár v 

Záhorskej Vsi.  Všetkých päť choreografi í,  ktoré na súťaži predviedli ,  

bolo ocenených - tri  obsadili prvé miesto, jedna druhé miesto a jedna 

tretie miesto.   

Na začiatku júla boli  v Prahe majstrovstvá Európ y v 

mažoretkovom športe,  kde sa darilo aj  malackým mažoretkám. V 

kategórii  defilé baton si  malacké mažoretky vybojovali strieborné 

medaily, miniformácia baton junior zí skala bronzové medaily. Trio 

baton junior obsadilo 5.  miesto. Rovnaké umiestnenie obsadila veľká 

formácia.  
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Modelársky šport  

 Letecký modelársky klub RC LMK Mal acky viedol Peter 

Jukovič ml.   

Malacký klub plastikových modelárov  pripravil  24. februára 

verejné súťažno -výstavné stretnutie Plastic Shock 2018 v priestoroch 

Posádkovej ubytovne Ozbrojených síl  SR na Štúrovej ulici. Súčasťou 

podujatia modelárska burza a prezentácia  leteckých modelárov s 

maketami l ietadiel , vrátane ukážky halového lietania.  

 

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.  

Družstvo mužov pôsobilo v  extralige a v sezóne 2017/2018 

získalo bronzové medaily, keď sa mu podarilo zvíťaziť nad MŠK 

Vranov nad Topľou 2:1 na zápasy. V zostave boli  aj bývalí  

reprezentanti Vladimír Janči a Jaromír T ruksa, okrem nich tiež 

Branislav Kalužný, Adam Brat a Ivan Josimov ič.  Družstvo žien hralo 

v 1. l ige v zložení Natália Kosová, Pavlína Rajtoková, Petra 

Vidovičová, Sára Bilkovičová .  

Na majstrovstvách SR do 21 rokov sa darilo Adamovi Bratovi z 

malackého klubu, ktorý vo finále zvíťazil 3:0 a stal  sa majstrom 

Slovenska. Na 3.- 4.mieste skončil  ďalší  hráč  Malaciek Samuel 

Kalužný. V kategórii dospelých vo štvorhre Samuel Kalužný so 

Samuelom Novotom obsadili  druhú priečku a Adam Brat spolu s 

Tiborom Špánikom (Haví řov) tretiu. Adam Brat bol úspešný aj v 

zmiešanej štvorhre, spolu s Táňou Kukuľkovou obsadili tretie miesto.  

Na júnových majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise v 

kategórii  mladších žiakov a žiačok v Bratislave získala Sára 
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Bilkovičová striebornú medailu  vo dvojhre a spolu s Laurou 

Vinceovou (Nová Dubnica) zlatú medailu vo š tvorhre.  

24. novembra sa konal v ŠH Malina stolnotenisový turnaj pre 

neregistrovaných hráčov Butterfly Open. Na 16 stoloch sa hrali  

dvojhry. Víťazom sa stal Radovan Mihočka (Sasinkovo) ,  na druhom 

mieste skončil Boris Just (Bratislava) a na 3. mieste Pavol Macháček 

(Stráže).  Organizátorom bol MSK Malacky.  

Bývalý stolný tenista a tréner Vladimír Mihočko dostal  

ocenenie od Slovenského olympijského výboru (SOV) za celoživotnú 

dlhodobú prácu  a prínos pre rozvoj olympijského hnutia na Slovensku. 

Z rúk minis terky školstva si  prevzal Bronzový odznak SOV.  

 

 

Synchronizované plávanie  

 V Malackách pôsobil oddiel   Synchronizované plávanie 

Malacky n.o. Akvabely trénovali  v  ŠH Malina a  zúčastňovali sa 

súťaží.  

 

Šach  

V CVČ pôsobil  Team Interchess CVČ Malacky .  Adriana 

Vozárová sa na majstrovstvách SR v rapid šachu umiestnila na tretej  

priečke v kategórii do 14 rokov. Družstvo starších žiakov obsadilo 6. 

miesto.  

Na konci apríla sa v Liptovskom Mikuláši kona li  majstrovstvá 

Slovenska mládeže v šachu, na ktorých zvíťazila v kategórii  D14 

Adriana Vozárová, ktorá ani raz neprehrala a získala 7,5 bodov. 

Michal Valigurský v kategórii CH14 skončil na 12. mieste.Súťaže sa 

zúčastnil  aj  Adam Vozár, ktorý sa v kategórii  CH10 umiestnil na 20.  

priečke.  
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Na konci mája sa v telocvični ZŠ D r. J. Dérera konal 43. ročník 

Putovného pohára MDD v šachu. Zúčastnilo sa na ňom takmer 

štyridsať mladých šachistov. Medzi jednotlivcami zvíťazila Silvia 

Fajtáková (ZŠ Štúrova) pred Norbertom Filípkom (ZŠ Dr. J . Dérera) a 

Jánom Osadským (SŠ sv. F.  Assiskéh o).  V súťaži družstiev zvíťazi la 

dvojica Filípek -Vozárová zo ZŠ Dr. J.  Dérera,  na druhom mieste 

dvojica Fajtáková-Čermáková zo ZŠ Štúrova a na treťom mieste 

dvojica Szitás -Hollý zo ZŠ a MŠ Závod.   

 

Športová streľba  

Športovostrelecký klub ZTŠČ Malacky vied ol Marián Haramia, 

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

BA Malacky viedol Stanislav Haramia.  

Začiatkom júna sa na strelnici ŠSK v Malackách uskutočnili  

oblastné majstrovstvá Slovenskej poľovníckej komory (Západ) v 

disciplíne M 800 (80 výstrelov s malokalibrovou  puškou na 8 terčov 

v štyroch polohách).  Pretekov sa zúčastnilo 45  strelcov. Víťazom sa 

stal  Marián Forro z Trnavy pred Štefanom Fluxom  ml. zo Skalice. Na  

treťom m ieste skončil Jozef Kopal z Partizánskeho. Medzi veteránm i  

(nad 55 rokov) zvíťazil Mari án Haramia z Malaciek, druhý skončil  Ján 

Uhrinec zo Skalice a tretí  Gustáv Kósa z Komárna. V súťaži družstiev 

vyhrali strelci zo Skalice pred OPK Malacky I a To poľčanmi.   

O týždeň neskôr sa na malackej strelnici  konali  preteky  

streleckej l igy SPK v discipl íne M 800. Spomedzi 41 účastníkov 

zvíťazil  Štefan Bugyi,  na druhom mieste skončil  Robert  Láska. Z 

domácich pretekárov bol najúspešnejší Michal Schlosser, ktorý 

skončil na 9. mieste. V kategórii veteránov nad 55 rokov zvíťazil  

domáci  Marián Haramia. Malačania vyhrali aj súťaž družstiev.  
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Tanečný šport  

Tanečný klub v  Malackách mal názov TK Grande 

Malacky. Združoval tanečníkov spoločenských tancov z  Malaciek 

a blízkeho okolia.  Predstaviteľmi TK Grande Malacky boli manželia 

Gabriela a Jozef Csizmaziovci.   

12. mája sa konal v ŠH Malina 11. ročník tanečnej súťaže 

SALTARE ORBIS  2018. Išlo o tradičnú súťažnú prehliadku, na ktorej  

sa predstavili  scénické choreografie, s ólo,  duo,  malé choreografie, 

disco, show dance, open dance, hip hop –  street  dance. Novou 

tanečnou kategóriou boli choreografie tancujúcich mamičiek pod 

názvom Rebelky. Do súťaží sa zapojilo 172 choreografií. Cenu 

primátora Malaciek získal súbor Juventa z Bratislavy. 

 

Tenis  

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

ulici  Jozefa Kub inu 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  zime ako 

nafukovacia hala.  

 

Vodný motorizmus  

 Predsedom Oddielu vodného motorizmu bol Emil Jung. Sídlo 

oddielu bolo na Štúrovej ulici 114. V meste úspešne pôsobil  aj oddiel  

MA-JAK.  

Na začiatku júla sa v poľskom Žnine konali  majstrovstvá 

Európy vo vodnom motorizme. Malačan Marián Jung reprezentujúci 

klub Dukla Banská Bystrica získal striebo rnú medailu.  

V druhom kole majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v 

rýchlostných pretekoch na motorových člnoch juniorov Formula 

Future –  manevring, ktorá sa konali  21. jú la sa na rieke Morave v 
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Adamove, medzi najmladšími zvíťaz ila Ella Jung zo SJ Sport  

Malacky, tretie miesto obsadil  Tomáši Vengrín z MA -JAK Malacky. V 

kategórii  mladších žiakov vyhral Šimon Jung z SJ Sport Malacky, 

tretí bol Kristián Maďarič z OVM M alacky. Medzi  najstaršími žiakmi 

skončil na druhom mieste Oliver Š íra a na treťom mieste Katarína 

Trojáková (obaja OVM Malacky).  

Na letných otvorených majstrovstvách Lotyšska Simon Jung vo 

svojej kategórii zvíťazil a Ella Jung získala bronzovú medailu.  

Marián Jung  sa v drese VŠC DUkla Banská Bystrica stal  

majstrom sveta v seriáli formuly 500.  

Na jesenných majstrovstvách sveta v Spojených arabských 

emirátoch získali malackí mladí vodní motoristi tri  bronzové medaily.  

Ella Jung v kategórii Dolphin (6-7 rokov) za slalom a ďalšiu za 

kombináciu slalom a manévring. Šimon Jung bol tretí v kategórii clas  

2 (11-12 rokov) za manévring.  

 

Športoviská  

 

Športová hala Malina  

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

prevádzkovala príspevková organizác ia mesta AD HOC. Jej  

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

ktorú využívala verejnosť, školy, aj plavecká škol a. 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. V ŠH bola aj  sieň športu, v  ktorej  boli mnohé 

športové trofeje,  bol v nej priestor na športové schôdze.  Súčasťou ŠH 
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bol aj  wellness centrum so saunami, vírivkou, vyhrievanými  

ležadlami ,  relaxačným bazénom ,  masážnymi miestnosťami  a fi tness.  

 

Kúpalisko  

Letné kúpalisko na Jesenského ulici prevádzkovala organizácia 

mesta AD HOC.  

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 s i  minigolf,  

plážový volejbal,  stolný tenis a ruské kolky.  

Letná sezóna na kúpalisku bola otvorená 8.  júna. Ešte pred 

začiatkom sezóny bol  zrekonštruovaný vstup na kúpalisko. Malý 

bazén sa napojil na novú technológiu, vďaka čomu sa voda zohrievala 

na teplotu 28-30 s tupňov. Návštevnosť počas letnej  sezóny bola 

najvyššia za posledné roky, celkovo prišl o viac ako 20 tisíc ľudí.  

 

Klzisko 

 V zámockom parku bolo cez zimu klzisko –  umelá ľadová 

plocha s  rozmermi 20x40 metrov. Klzisko mala v  správe príspevková 

organizácia mesta AD HOC. Prevádzka klziska trvala cez zimnú 

sezónu podľa počasia.  Denne v čase od 14.00 do 18.00 h bolo k 

dispozícii  pre verejné korčuľovanie a večer od 19.00 do 24.00 h pre 

organizované skupiny.  V priebehu sezóny bol k dispozícii nápojový 

automat a pribudli  ochranné siete na mantineloch, ktoré zvýšili  

bezpečnosť divákov.  

 

Skatepark 

Skatepark sa nachádzal pod nadjazdom medzi Billou a tzv. 

slimákom pri železničnej trati .  5. augusta prebiehala na skateparku 

súťaž DziMÄ skate contest.  
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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 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. Slovenská pošta začiatkom roka 

oznámila svoj zámer zatvoriť pobočku na sídlisku Juh, z  

ekonomických dôvodov.  Po rokovaní s vedením mesta bol dohodnutý 

kompromis. Otváracie hodiny sa upravili  cez pracovné dni na 

poobedňajší čas, od 12. do 19. hodiny. V období letných prázdnin 

bola pošta na Juhu zatvorená kvôli čerpaniu dovoleniek.  

 

Doprava, cesty  

 

Cesty,  parkoviská, chodníky  

V priebehu roka sa rekonštruoval vnútroblok na Ulici 1. mája zo 

strany Ulice Martina Rázusa pri CVČ. Rekonštrukciou prešiel aj  

vnútroblok na Námestí  SNP. Súčasťou rekonštrukcie bola nová 

zámková dlažba, rozšírené parkovanie,  odstránené staré  prístrešky, 

nové spojné chodníky k domom, nové zelené plochy, nové verejné 

osvetlenie.  Cesta mládeže dostala nový povrch, rekonštrukciou prešla 

aj cesta na ulici Písniky . V septembri sa tiež začala rekonštrukcia 

cesty spájajúcej Malacky a Rohožník. Do ko nca roka neboli  práce na 

nej ukončené. Obchádzka viedla cez Pernek a Kuchyňu.  Po 

rekonštrukcii plynovodov sa opravovali chodníky na Štefánikovej a 
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Hviezdoslavovej ulici.  V júli sa začala rekonštrukcia Veľkomoravskej 

ulice,  v rámci ktorej  sa okrem cesty zre konštruovali  aj  parkoviská.  

 v lete sa opravovalo aj  parkovisko a chodník na Bern olákovej ulici  

Od júna do novembra prebiehala v niekoľkých fázach oprava 

diaľničného privádzača v časti  od nadjazdu po čerpaciu stanicu Jurki.  

Súčasťou rekonštrukcie bola obnova podložia,  nový asfalt,  nové 

dopravné značenie,  vymenené mostné zábradlia a na niektorých 

miestach aj  rozšírená cesta a spevnené okraje.  Rekonštrukciu 

realizoval BSK ako vlastník a správca tejto komunikácie.  Prvá etapa 

rekonštrukcie prebiehala od 21. júna do 11. júla a  týkala sa úseku od 

kruhového objazdu Tesco po križovatku pri auto salóne Hílek. Úsek od 

vstupu do mesta po autosalón Hílek sa opravoval v druhej polovici 

júla. Tretia etapa, od Tesca po križovatku na úrovni tzv.  slimáka,  

prebiehala v auguste.  Ďalšie práce (od slimáka po križovatku pri  

Gajdárovi) boli súčasťou predposledn ej etapy rekonštrukcie, ktorá 

prebiehala v septembri.  Poslednou etapou bola rekonštrukcia 

odbočovacieho ramena od hasičov na Legionárskej po nadjazd  bola 

vytvorená  aj nová prístupová komunikácia k plánovanému záchytnému 

parkovisku.  

 

Modernizácia verejného  osvetlenia 

Od začiatku roka prebiehala II.  etapa modernizácie verejného 

osvetlenia, investičný projekt mesta,  ktorého výška presahovala 

milión eur. Okrem výmeny starých svietidiel na modern ú LED 

technológiu a výmeny betónových strožiarov sa odstraňovali h avarijné 

stavy na stožiaroch. Projekt zahŕňal podstatnú časť mesta - 60 ulíc s 

výmenou 1423 kusov svietidiel.  Prvá etapa modernizácie verejného 

osvetlenia prebiehala v období 2015 -2016 a týkala sa 14 ulíc.  
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Mestská hromadná doprava  

V meste fungovala mestská hromadná doprava (MHD). Bola 

obnovená v  prechádzajúcom roku, hlavným účelom  bola snaha dostať 

ráno deti  z okrajových častí  mesta do škôl a pracujúcich do 

zamestnaní alebo na železnicu.  

 

Záchytné parkovisko  

 Na jar mesto  získalo informáciu o úspešnej žiadosti o 800-

tisíceurovú dotáciu z eurofondov, ktorá bola účelovo viazaná na 

výstavu záchytného parkoviska v areáli  bývalej píly pri  železničnej 

trati.  Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie n ovej prístupovej 

komunikácie od nadjazdu. S výstavbou parkoviska p re 89 vozidiel sa 

v tomto roku nezačalo.  

 

Cyklodoprava 

  Malacky sa opäť zapojili  do propagačného celoslovenského 

podujatia s názvom Do práce na bicykli . Počas mesiaca máj jazdili  

členovia  prihlásených  t ímov do práce a za  práce na bicykli  a svoje 

jazdy evidovali na celoslovenskom inte rnetovom portáli .  Cieľom 

projektu boli zviditeľniť cyklodopravu.  V Malackách sa do projektu 

Do práce na bicykli zapojilo 45 t ímov a 149 súťažiacich, čo 

znamenalo nárast oproti predchádzajúcim rokom. Z jednotlivcov 

najazdil najviac kilometrov Marián Trnka ( tím Cyklomloci) - 1 154,30 

km. Tím Frišké Kúby (Jana Guteková, Eva Dančíková, Katarína 

Matlovičová a Jarmila Šrámková) najazdil najviac -  1 469,30 

kilometrov. Najvyšší počet jázd mal Zdenek Masár (tím Veselí  

chlapci) - 48.   
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Výstavba  

Na internete boli  zverejnené vizualizácie nového polyfunkčného 

objektu Severín,  ktorý mal vyrásť na mieste štyroch starých domov na 

Mierovom námestí  a začiatku Záhoráckej ulice vedľa hotela Tatra.  

Projekt s názvom Severin residence & shopping cen ter bol dielom 

ateliéru Art of Space architekta Romana Hájka. Následne po 

zverejnení vizualizácií sa najmä na sociálnych sieťach zdvihla vlna 

nespokojnosti s predstaveným návrhom. P olyfunkčný objekt s  

podzemnou garážou, nákupným centrom a bytmi sa mal zača ť stavať 

na jeseň 2018. Pôvodné objekty sa zbúrali,  do konca roka sa však s  

výstavbou nezačalo.  

Na jar mesto vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou komorou 

architektov medzinárodnú architekton ickú súťaž  na budúcu podobu 

centra mesta, týkajúcu sa najmä priestoru Mierového a Kláštorného 

námestia.  Jej výsledky a víťazný návrh spolu s ďalšími návrhmi boli  

verejne odprezentované 19. decembri v novej zasadačke MsÚ v 

budove inkubátora. Do súťaže sa zapojilo dvanásť ateliérov, z ich 

návrhov vybrala porota päť, ktoré postúpili do druhého kola. Do 

prvého kola súťaže prišlo 12 návrhov, z nich porota vybrala päť, ktoré 

postúpili  do druhého kola.  Víťazný koncept pochádzal z ateliéru N/A 

(Benjamín Brádňanský a Vít Halada). Zámerom víťazného návrhu 

bolo prepojenie oboch námestí  až po Zámockú ulicu. Porotu tvorili  

Hans-Michael Földeak (Nemecko), Zbyněk Ryška (Česká republika),  

Michal Marcinov (SR), primátor Malaciek Juraj  Říha a architekt 

mesta Malacky Branislav  Škopek. Na stretnutí  padlo viac podnetov od 

obyvateľov, ktoré mal i byť zapracované v ďalšej fáze prípravy 

projektov.  
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12. Životné prostredie a výstavba  

 

Počasie  

 Amatérska meteorologická stanica sídlila na Budovateľskej 

ulici 27. Zaznamenávala teplotu vzduchu, zrážky, rýchlosť a smer 

vetra. V roku 2018 bola v Malackách  priemerná teplota 12,3 stupňov 

Celsia,  najvyššia teplota (35,2 stupňov) bola nameraná 9.  augusta,  

najnižšia teplota ( -13,8 stupňov) bola nameraná 1. marca. V januári  

bola priemerná teplota 3,4 stupňov, vo februári  -0,9, v marci 3,6, v  

apríli  16,0,  v máji  18,8, v júni 20,7,  v júli  21,9,  v auguste 23,6,  v 

septembri 17,2, v októbri 13,5, v novembri 6,7, v decembri 2,4.  

celkovo spadlo 480,7 milimetrov zrážok. V januári  bolo 28,2 mm, vo 

februári 22,2 mm, v marci 16,4 mm, v apríli 23,6 mm, v máji 41,4 

mm, v júni  92,2 mm, v júli 56,0 mm, v auguste 22 mm, v septembri 

85,8 mm, v októbri 12,4 mm, v novembri 23,0  mm, v decembri 57,4 

mm. Priemerná rýchlosť vetra bola 1 meter za sekundu, pričom 

výraznejšie odchýlky  v jednotlivých mesiacoch (priemerné hodnoty) 

neboli. Na jvyššia rýchlosť vetra bola nameraná 30. októbra (17,9 

metrov za sekundu).  

 

Zber odpadu 

V meste sa popri pravidelnom vyvážaní komunálneho odpadu 

vykonával separovaný zber papiera,  skla,  plas tov.  

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.  

V meste sa dvakrát za rok - na jar a na jeseň - konal bezplatný 

zvoz objemového odpadu. Išlo najmä o drevený nábytok, ktorý mal 

byť rozbitý na dosky, elektroodpad a iný  odpad. Do zberu nebol 
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zaradený bioodpad, stavebný odpad, chemikálie či pneumatiky. Zvoz 

zabezpečovala spoločnosť TEKOS.  

Drvený odpad, ktorý sa počas roka nazbieral ,  odoberala firma 

Termming, a. s.,  Bratislava na drevnú š tiepku. V kotolni  na 

Brnianskej ul ici boli dva kotly prispôsobené na spaľovanie drevnej 

štiepky z  odpadového dreva a  dva kotly pokračovali  v  starom spôsobe 

výroby tepla.  

Za odovzdanie drobného stavebného odpadu sa na zbernom 

dvore na Hlbokej ulici platilo  (0,025 eur za 1 kilogram). Bezplatne sa 

na zberné dvory aj naďalej mohol  voziť 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 bola 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 bo lo umiestnených 

deväť kontajnerov na zber starého šatstva,  obuvi a hračiek. Použiteľné 

oblečenie zo zberu bolo určené pre obchody s  oblečením z  druhej ruky 

(second handy) a  pre charitatívne organizácie.  

Zvoz komunálneho odpadu zabezpečovala rovnako ako v 

minulosti spoločnosť TEKOS. Malack y boli rozdelené pri zvoze 

odpadu na tri obvody.  

 

Kanalizácia  

V priebehu roka pokračovalo odkanalizovanie mesta.  V apríli  sa 

pokračovalo na Ulici Duklianskych hrdinov .  Po ukončení prác sa 

začalo s  výstavbou kanalizácie na Stupavskej ulici. V častiach mesta ,  

ktoré zostali  neodkanalizované, si domácnosti zabezpečovali vý voz 

žumpy. Polovicu poplatkov za vývoz v  týchto lokalitách hradilo mesto 
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Malacky. Obyvatelia ,  ktorí mali možnosť pripojiť sa na kanalizáciu 

a túto možnosť nevyužili ,  platili  za vývoz žumpy plnú sumu.  

 

Mobilná meracia stanica kvality ovzdušia  

V meste bola d lhodobo umiestnená mobilná meracia stanica 

kvality ovzdušia, zaradená do národnej monitorova cej siete kvality 

ovzdušia. Vlastníkom monitorovacej stanice bol Slovenský 

hydrometeorologický ústav.   

 

  

 

 

 

  

 



 106 

13. Spolky a organizácie  

 

 V Malackách pôsobilo množstvo občianskych združení.  Tie,  

ktoré boli  aktívne a ktoré sa uchádzali  o peňažné prostriedky od štá tu,  

sa zaregist rovali  u notára s cieľom v nasledujúcom roku prijímať 

podiel  z daní z príjmov fyzických i  p rávnických osôb. V zozname 8 sú 

všetky takéto občianske združenia,  bez ohľadu na zameranie:  „Rybári 

Malacky Slovensko", 1. SC Malacky, 1.SFC ARTEMIS, 1 .SFC 

Canaria Team Malacky, Alpha Boxing Club Malacky ,  Amatérska 

meteorológia Slovenska, Atletický klub AC Malacky, Auto Klub 

Malacky, BACULKY SLOVENSKA, Biliardový klub Malacky, 

Bowlingový klub Saturn Malacky, Boxing Club - Robotnícka 

telovýchovná jednota,  FC Malacky, FS MACEJKO, FUTUS, Klub 

vojenskej histó rie -  CARPATHIA, Kynologický klub ZÁHORÁK, 

L2hockey, Ľudia pre Malacky, Lukostrelecký klub Sagittarius 

Malacky, Malacké pohľady, Malacký vysokohorský spo lok, Materské 

centrum VÁNOK, Mažoretky Ella Malacky  Slovensko, MONTE PLUS, 

Montessori  Malacky OZ, MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub 

Malacky, NAUČME SA UČIŤ, Občianske združenie Záhoráčik,  OZ 

Majella, Poľovnícke združenie Gajary, PRO FUTBAL FC MALAC KY, 

ProMEMO, o. z. , RC LMK MALACKY, Rodičovské zdru ženie pri  

Materskej škole (Štúrova),  Rodičovské zdru ženie pri Materskej škole 

(Kollárova), Rodičovské združenie pri Materskej škole 

(Hviezdoslavova), Rodičovské združenie pri Materskej škole s 

elokovanými triedami (Bernolákova),  Rodičovské združenie pri  

Spojenej škole,  Rodičovské združenie ProSchola,  ROTARY  CLUB 

MALACKY GOLF, Saltatrix Academy, Slovenská Asoci ácia 

Životného Prostredia, Slovenský cykloklub ZÁHORÁK - MALACKY, 

 
8 

https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BE

ad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=30400 
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Slovenský skauting, 69. zbor M.R.Štefánika Malacky, Slovenský zväz 

minikár, Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum 

Malacky ,  Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 6 - 56 

Malacky IV - Nad výhonom, Sme v pohybe, o.z., STK Malacky, 

SVITANIE - Združenie na pomoc ľuďom  s mentálnym postihnutím v 

Malackách, ŠK DIANELLO, Športovo-kynologické centrum 

CANISLAND, Športový klub sálového futbalu Buldoci,  Športový klub 

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

Telovýchovná jednota Strojár Malacky, Umelecká spoločn osť 

Tomorrowband, Záhorácky letecký klub Malacky, Z ákladná 

organizácia JDS Malacky, Združenie pre deti z DeD, Združenie pre 

podporu rodín a detí , Združenie Rodičov pri  Základnej škole 

Záhorácka 95, Malacky, Združenie rodičov pri  ZŠ Dr. J.  Dérera,  

Združenie  zdravotne postihnutých VIKTÓRIA - ZO Malacky, Zlatý 

vek, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Malacky. Spolu to 

bolo 68 združení.            

O podiel  dane sa uchádzali aj  dve neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby: SENIOR - geriatrické 

centrum n.o.  a Vstúpte, n.o.,  ako aj  neinvestičný fond - Fond pre 

rozvoj výchovy a vzdelávania n.f.  

Okrem uvedených subjektov sídlili  a  pôsobili v  Malackách aj  

iné občianske združenia a  ďalšie subjekty.  
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14. Výročia, úmrtia  

 

Karol Machata (90 .  výroč ie narodenia)  

Karol Machata sa narodil v Mal ackách v 13. januára 1928. Jeho 

otec bol v pálffyovských časoch žandárom v Malackách, po prevrate 

pôsobil v súdnictve. Mama pochádzala z rodiny pálffyovského 

revírnika.  Ako 21-ročný sa stal  členom Slovenského národného 

divadla a bol sa jedným z najznámejších slovenských hercov. V 

národnom divadle pôsobil s výnimkou dvoch rokov st rávených v 

martinskom Armádnom divadle až do roku 1998. Získal veľa ocenení.  

Zomrel 3. mája 2016.  Podrobnejšie informácie o  Karolovi Machatovi 

sú uvedené v  zápise do kroniky mesta za rok 2016.  

Michal Pokopec (70. narodeniny)  

 Michal Pokopec sa narodil  24. januára 1948 v  Novom Meste nad 

Váhom. Za kňaza bol vysvätený v  roku 1971. Bol kaplánom vo 

Vrábľoch a Skalici.  Od roku 1976 bol adm inistrátorom v  Majcichove.  

V roku 1991 sa stal farárom v Malackách ,  kde nahradil  Augustína 

Dršku. V  roku 1996 sa stal školským dekanom dekanátu Bratislava -

vidiek C. V roku 1999 sa stal dekanom malackého dekanátu.  

V Malackách pôsobil 16 rokov do konca júna 2006. Potom sa stal  

farárom v  Šenkviciach,  kde pôsobil aj v roku 2018. Počas jeho éry sa 

v Malackách vybudovala expozícia v kryptách, vymaľoval sa exteriér  

kostola, zreštauroval sa epitaf Mikuláša V. Pálffyho. Vzniklo 

Gymnázium sv. Františka Assiského a Pastoračné centrum. Mnohí 

oceňovali jeho ľudský prístup, dvere fary boli otvorené, vedel si nájsť 

cestu ku všetkým vekovým skupinám , často športoval .   
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František Hölzl (210. výročie narodenia)  

14. marca 1808 sa v Malackách narodil neskor ší hudobný 

skladateľ, muzikant,  zbormajster František Hölzl,  známy aj  ak o Franz 

Seraphin Hölzl či  Hölzl Szeráf Ferenc. Jeho rodičmi boli  cisársky 

úradník Fratišek Helczl a Mária Stradingerová. V  Malackách sa Hölzl  

narodil,  ale rodičia žili  podľa dostupných zdrojov v Rakúsku. Hö lzl  

študoval na viedenskom piaristickom gymnáziu. Neskôr sa zamera l  na 

hudbu a získal v nej kvalitné vzdelanie na hudobnom inšti túte. Po 

ukončení štúdií sa venoval pedagogickej činnosti a stal sa 

vyhľadávaným učiteľom hudby. Krátky čas (1830 -1831) pôsobil v 

Poľsku na dvore kniežaťa Lubomirského, neskôr pr ijal  miesto 

umeleckého riaditeľa hudobného spolku v Innsbrucku. V roku 1843 

odišiel do Uhorska –  stal sa zbormajstrom v ka tedrále v Päťkostolí  

(Pécs).  Medzitým v roku 1844 prijal pozvanie z viedenského 

Chorregentenverein a na veľkom podujatí v Hoffburgu za  účasti 500 

ľudí  vrátane panovníka uviedol a dirigoval Hölzl svoje oratórium 

Noah. V roku 1852 dostal  od Františka Jozefa I.  zlatú medailu za 

umenie a vedu, dôvodom bolo skomponovanie Veľkej omše (v D) 

venovanej cisárovi. Počas pôsobenia v Päťkostolí  skomp onoval šesť 

veľkých a 17 malých omší, bezpočet menších diel, symfóniu vo fis -

mol, oratórium Noah, operu Colonna. Zomrel 18 .  augusta 1884 vo 

veku 77 rokov v Päťkostolí,  kde je pochovaný. Jeho meno ešte dlho 

rezonovalo v prostredí niekdajšej rakúsko -uhorskej monarchie, v 

Malackách bol zabudnutý .  

Jozef Dérer (100. výročie úmrtia)  

Jozef Dérer sa narodil v Slovenskom Pravne 26. januára 1856 do 

národoveckej rodiny. Študoval na slovenských gymnáziách v 

Turčianskom Sv. Martine a Revúcej. Veľký vplyv na neho vraj mal 
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jeho o deväť rokov starší brat Ján, ktorý pôsobil ako učiteľ na oboch 

gymnáziách. Právo potom vyštudoval v Bratislave, spolu s neskoršími 

advokátmi Samom Daxnerom a Jánom Vanovičom a ďalšími. Po 

skončení štúdií koncipoval v Bratislave u Michala Mudroňa, neskôr v 

Pezinku u Petra Jamnického a potom v Malackách u Dionýza Fe ju a 

Kornela Koléyiho. Tu sa usadil  a začiatkom 80. rokov 19. storočia si  

otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu. Medzi Dérerových 

koncipientov patrili  Jozef Kubina, Cyril Horvárh, Rudo Mar kovič,  

Vladimír Trslín,  Ján Vanovič, aj  Malačan Adalbert  Stern a syn Ivan 

Dérer. Jozef Dérer bol národovcom. Na procesoch vraj , pokiaľ sa 

dalo,  používal slovenčinu, aj svoje deti  viedol v slovenskom duchu. 

Venoval sa aj politike. Viac ako dvadsať rokov pôs obil ako volený 

člen výboru stoličného zastupiteľstva v Bratislave. Na konci 19. 

storočia bol hlavným organizátorom všetkých politických volieb v 

okolí . Podľa syna bol Jozef Dérer intelektuálnym vodcom náro dného 

hnutia malackého okresu, ale aj celého Záhor ia. Jozef Dérer mal 

deväť detí - päť dcér a štyroch synov (jeden bol významný polit ik,  

dvaja významní lekári). Jozef Dérer zomrel 20. marca 1918. Pochovali  

ho na starom cintoríne v Malackách, vpravo od hlav ného kríža. V 

roku 1932 bola v Malackách otvorená nová meštianska škola,  ktorú 

pomenovali  práve po Jozefovi Dérerovi.  

Žofia Lomnická  

22. apríla zomrela vo veku nedožitých 78 rokov bývalá učiteľka 

MŠ Žofia Lomnická  (narodila sa v roku 1940).  Bola zakladajúcou 

členkou Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Malacky 

a predsedníčkou Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

Bratislava. Pochovali ju 26. apríla na novom cintoríne v Malackách.  
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Vševlad Gajdoš (40. výročie úmrtia)  

Františkánsky kňaz.  Literárny a kultúrny historik. Narodil sa  

15. mája 1907 v Mani. Zomrel v rodisku 11. mája 1978. V  Malackách  

je po ňom pomenovaná ulica.  Podrobnejšie informácie sa nachádzajú  

v zápise do kroniky mesta za rok 2012.  

Vladimír Šíp (úmrtie)  

1. júna zomrel vo veku nedožitých 57 rokov historik a  malacký 

rodák  Mgr. Vladimír Šíp. V roku 1989 bol členom Verejnosti pro t i  

násilu a patril  medzi hlavných protagonistov Nežnej revolúcie 

v Malackách ,  viedol rokovania s  dovtedajším vedením mesta.  

Prispieval do časopisu Echo  Záhoria .  V 90. rokoch bol poslancom 

MsZ v Malackách.  Venoval sa publikovaniu v oblasti  histórie.  Bol 

členom redakcie časopisu Naše Záhorie.  V  spolupráci s Júliusom V. 

Trebišovským napísal  knihu Malacky. Kapitoly z dejín mesta (1990) 

a Malacky. Kapitoly z dejín mesta II (1996). Obe publikácie tvorili 

prvú monografiu o dejinách Malaciek. V roku 2006 bol spolu so 

Stanom Bellanom a Vladimirom Yurkovicom spoluautorom 

prierezovej reprezentačnej publikácie o histórii  mesta s názvom 

Malacky 1206-2006.  Spolupracova l  pri príprave ďalších kníh.  Narodil  

sa 25. októbra 1961.  

Teodorik Zúbek (30. výročie úmrtia)  

Teodorik Zúbek, brat spisovateľa Ľuda Zúbka,  sa narodil  4.  

apríla 1914 v Malackách ako Jozef  Zúbek. Stal sa františkánom, do 

kláštora vstúpil  v roku 1929 v Trnave. Za kňaza ho vysväti li  v roku 

1938 ,  neskôr získal doktorát  z teológie. Pôsobil  na univerzite,  
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venoval sa aj publicistickej činnosti.  V roku 1947 bol krátko väznený. 

Po likvidácii kláštorov v roku 1950 emigroval do USA. Zomrel v  

Pittsburghu 27. júna 1988.  Podrobnejšie informácie sa nachádzajú  v 

zápise do kroniky mesta za rok 2014. 

Remíg Školák (130. výročie narodenia)  

Štefan Školák sa narodil  21. júla 1888 v Námestove .  V roku 

1905 ako 17-ročný vstúpil do kláštora v  Malackách ,  kde prijal meno 

Remíg .  Kňazom sa stal v  roku 1911. Pôsobil vo viacerých klášto roch, 

istý čas aj ako gvardián ,  lektor fi lozofie a magister klerikov 

malackého kláštora.  Bol obľúbený ako kazateľ a ľudový misionár.  

Venoval sa aj publicistickej činnosti, prispieval do časopi su 

Serafínsky svet. Zomrel v roku 1963 v Bobrove.  

Libor Mattoška (60. výročie úmr tia) 

Narodil sa ako Jozef Holica v Likavke v ružomberskom okrese 

2. októbra 1891. Rehoľné meno Libor začal používať v septembri  

1906, keď vstúpil do  kláštora. Od roku 1907 študoval v malackej 

františkánskej filozofickej škole pre klerikov .  Za kňaza bol vysvätený 

5. februára 1914. V roku 1915 sa stal  lektorom filozofickej školy v 

Malackách. V tejto funkcii zostal  až do konca 1.  svetovej vojny. 

Zároveň pôsobil ako slovenský kazateľ, katechéta, učiteľ maďarského 

jazyka v dievčenskej katolíckej škole (v Malom kaštieli), kronikár  

kláštora a stážca pálffyovskej krypty. Od roku 1918 viedol 

mládežnícky krúžok (neskôr zmenený na Jednotu Orla) a potom aj 

spolok Katolícky kruh. Po prevrate v roku 1918 sa  stal Mattoška 

gvardiánom malackého kláštora. Keď koncom roka 1921  padlo 

rozhodnutie vydávať v kláštore časopis pre františkánskych terciárov 

(členov tzv. tretieho rádu sv. Františka) Serafínsky svet,  Mattoška sa 

stal na dlhé roky jeho šéfredaktorom. Od roku 1925 redigoval aj  
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detský časopis Priateľ dietok. Pri  vzniku slovenskej františkánskej 

provincie v roku 1924 bol zvolený za jedného zo štyroch definítorov 

provincie. Po roku 1925 bol krátky čas aj malackým správcom 

farnosti . Okrem uvedených činnosti publ ikoval aj mimo časopisov -  

vydával odborné knihy ,  beletriu,  ale aj  divadené hry. V roku 1927 sa 

pripravovalo otvorenie františkánskeho gymnázia v Malackách. Rátalo 

sa s tým, že Mattoška bude jedným z jeho učiteľov. Nakoniec sa tak 

nestalo a Mattoška bol preložený do Kremnice. Tam zotrval  do roku 

1945, potom prešiel  do prešovského kláštora.  Po likvidácii  rehole v 

roku 1950 zostal  v pastorácii,  od roku 1951 bol správcom farnosti  

Liptovský Ondrej,  o tri roky neskôr pôsobil  v Liptovskej Tepličke. 

Libor Mattoška  zomrel v nemocnici  v  Ružomberku  30. augusta 1958. 

Jozef Kubina (100. výročie úmrtia)  

Jozef Kubina sa narodil 17. novembra 1855 v Moravskom Sv. 

Od roku 1888 pôsobil ako advokát v rodnej obci a neskôr v 

Malackách. V roku 1892 sa stal  poslancom uhorského sn emu, 

dlhodobo bol župným poslancom. V roku 1905 p atril  med zi  

zakladateľov Slovenskej ľudovej strany. Bol členom Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti.  Zomrel 4.  septembra 1918, pochovali ho na 

starom cintoríne v Malackách. Jeho meno nesie aj  jedna z malackých 

ulíc.  

Martin Benka (130. výročie narodenia)  

Martin Benka sa narodil  21. septembra v Kostolišti.  V 

Malackách navštevoval štátnu maďarskú školu. Neskôr študoval v 

Hodoníne a Prahe. Stal sa známym maliarom a zakladateľom 

moderného slovenského výtvarného prejavu v maľbe a kresbe. 

Venoval sa aj grafickej a i lustračnej tvorbe, ale aj scénickému 

výtvarníctvu. Spolupodieľal  sa na kulisách pre malackých 
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divadelníkov v sokolovni. Minimálne na dvoch obrazoch zachytil  

Malacky - zámok a jarmok pri Čiernom kláštore.   Veno val sa aj  

typografii,  vytváral obálky kníh,  návrhy známok, bol aj  výtvarným 

pedagógom. Okrem výtvarných aktivít sa venoval publicistickej 

činnosti  a hudbe. Odmenený bol mnohými cenami, o jeho živote bol 

nakrútený film Zastretý farebný svet, v ktorom si zah ral aj  malacký 

rodák Alfréd Swan. Martin Benka zomrel 28. júna 1971 v malackej 

nemocnici,  ktorá vtedy sídlila v kaštieli .  Pochovaný je na Národnom 

cintoríne v Martine. V Martine sídli Múzeum Martina Benku, v 

Kostolišti  má pamätnú izbu. V Malackách je po ňo m pomenovaná 

jedna z ulíc.  

100. výročie vzniku Československa 

Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej  Československej  

republiky (28. 10. 1918) prebiehalo v  Malackách niekoľko podujatí .  

19. októbra bola na námestí  oproti kláštoru pred OD Stred slávnostne  

vysadená pamätná lipa - Strom republiky (lipa s lobody. Jej vysadenie 

iniciovalo a zabezpečilo občianske  združenie Malacké pohľady. Strom 

- lipu malolistú - bezplatne poskytlo záhradné centrum APRO 

Malacky.  

V malackom kine sa 26. októbra konal hudobno -diskusný 

podvečer s názvom Pred storočím. Historik Ústavu pamäti národa 

Martin Garek priblížil udalosti  rok u 1918 na Záhorí ,  o hudobnú časť 

sa postará swingový orchester FATS JAZZ BAND. Na Pošte Malacky 

1 sa predávali tri druhy p ríležitostných poštových lístkov k výročiu:  

Výstava C-S SALON 2018, Dočasná československá vláda  na 

Slovensku a Československá národná  rada. Jeden kus stál 60 centov 

(vrátane zaplatenej známky). 3. novembra používala Pošta Malacky 1 

príležitostnú pečiatku k výročiu.  Výročiu sa venovali aj malacké 

školy.  Vo vestibule ZŠ Dr. J.  Dérera  bola výstava ,  rovnako vo 
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vstupnej chodbe cirkevnej školy .  Gymnázium sa zapojilo do 

francúzskeho projektu I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. 

Štefánika.  

Nadežda  Tučková  (úmrtie)  

29. novembra po dlhej  chorobe zomrela dlhoročná učiteľka ZUŠ 

v Malackách Nadežda Tučková.  Narodila sa v roku 1946 do rodiny 

krajčírov. Od žiackeho veku vyhrávala recitačné súťaže na 

celoslovenskej úrovni. Študovala na malackom gymnáziu a neskôr na 

Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Ako učiteľka pôsobila na 

ZŠ v Moravskom Svätom Jáne, neskôr na literárno-dramatickom 

odbore ZUŠ v Malackách, kde pôsobila viac ako 30 rokov. Krátky čas 

bola aj riaditeľkou tejto školy.  

  

95 .  výročie vzniku skautingu  

V decembri oslavovali  skaut i  95 výročie vzniku malackého 

skautingu. História  skautingu v Malackách sa začala písať 15. 

decembra 1923. Prvý zákaz činnosti prišiel na konci 30. rokov, potom 

krátko fungoval skauting po 2 .  svetovej vojne a v roku 1947 bol opäť 

zakázaný. Krátke obdobie č innosti  bolo aj okolo roku 1968. Naplno sa 

skauting obnovil až po roku 1989, pod vedením Olivera (Bonaventúru 

Osuského). V posledných rokoch viedli  skautov - 69. zbor M. R. 

Štefánika - manželia Gordon a Marika (Kamil a Mária Ftáčnikovci).  

 

 

.   
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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  

LSPP –  Lekárska služba prvej pomoci  

MCK –  Mestské centrum kultúry  

MC –  Materské centrum 

MsCSS –  Mestské centrum sociálnych služieb  

MsP –  Mestská políc ia 

MsÚ –  Mestský úrad  

MsZ –  Mestské zastupiteľstvo  

MŠ –  Materská škola  

MŠR –  Mestská školská rada  

NR SR –  Národná rada Slovenskej republiky 

OU –  Odborné učilište  

OZ –  Občianske združenie  

PZ –  Policajný zbor  

RŠ –  Rada školy  

RTJ –  Robotnícka telovýchovná jednota 
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SCK –  Slovenský cykloklub  

SD –  Spoločenský dom  

SOŠ –  Stredná odborná škola  

ŠH –  Športová hala  

ŠKD –  Školský klub detí  

SOU –  Stredné odborné učilište  

SNP –  Slovenské národné povstanie  

SpŠ –  Spojená škola 

SR –  Slovenská republika  

ŠJ –  Školská jedáleň  

ŠKD –  Školský klub detí  

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  

VZN –  Všeobecne záväzné nariadenie  

ZMOS –  Združenie miest  a  obcí Slovenska 

ZŠ –  Základná škola  

ZUŠ –  Základná umelecká škola  
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1. Výsledky komunálnych  volieb 2018  v Malackách  

 

 

Platné hlasy pre voľbu primátora Malaciek  

Ladislav Dubán      44 hlasov (0,76 percent)  

Marian Novota    712 hlasov (12,28 percent)  

Juraj Říha   5043 hlasov (86,96 percent)  

 

Zvolený bol Juraj Říha.  

 

Platné hlasy pre voľbu poslancov MsZ v Malackách  

 

1. obvod  

Štefan Bauman  270 hlasov (14,06 percent)  

Ladislav Čas  477 hlasov (24,84 percent)  

František Friala  223 hlasov (11,61 percent)  

Štefan Hronček  451 hlasov (23,49 percent)  

Jozef Mračna  499 hlasov (25,99 percent)  

 

Zvolení boli Jozef Mračna, Ladislav Čas, Štefan Hronček.  

 

2. obvod  

Erika Blažíčková  137 hlasov (5,90 percent)  

Marián Haramia  674 hlasov (29,00 percent)  

Peter Kováč    88 hlasov (3,79 percent)  

Daniel Masarovič 583 hlasov (25,09 percent)  

Mária Tínesová  172 hlasov (7,40 percent)  

Lucia Vidanová  670 hlasov (28,83 percent) 

 

Zvolení boli Marián Haramia, Lucia Vidanová a Daniel Masarovič.  
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3. obvod 

Viera Mária Adamovičová  611 hlasov (27,86 percent)  

Peter Hallon    374 hlasov (17,05 percent)  

Ladislav Horáček    139 hlasov (6,34 percent)  

Martin Mráz    523 hlasov (23,85 percent)  

Petr Sečkár     107 hlasov (4,88 percent)  

Pavel Spusta    439 hlasov (20,02 percent)  

 

Zvolení boli Viera Mária Adamovičová, Martin Mráz a Pavel Spusta.  

 

4. obvod 

Zuzana Baligová    687 hlasov (32,95 percent)  

Ladislav Dubán    263 hlasov (12,61 percent)  

Martin Macejka    656 hlasov (31,46 percent)  

Anton Pašteka    479 hlasov (22,97 percent)  

 

Zvolení boli Zuzana Baligová, Martin Macejka a Anton Pašteka.  

 

5. obvod 

Tomáš Brumerčík    105 hlasov (3,56 percent)  

Adam Janík    592 (20,05 percent)  

Marian Novota    302 hlasov (10,23 percent)  

Peter Rusňák    370 hlasov (12,53 percent)  

Pavol Tedla    866 hlasov (29,33 percent)  

Katarína Trenčanská   718 hlasov (24,31 percent)  

 

Zvolení boli Pavol Tedla,  Katarína Trenčanská a Adam Janík.  

 

6. obvod 
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Marián  Andil   603 hlasov (25,15 percent)   

Richard Hájek   712 hlasov (29,69 percent)  

Stanislav Haramia  322 hlasov (13,43 percent)  

Milan Ondrovič   761 hlasov (31,73 percent)  

 

Zvolení boli Milan Ondrovič,  Richard Hájek a Marián Andil.  
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2. Dotácie mesta na rok 2018 

 

Prehľad schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na 

podporu reprezentácie mesta v oblasti  športu  

1. Atletický klub AC Malacky      7000 eur  

2. TJ STROJÁR MALACKY Hádzanársky oddiel  25000 eur  

3. FC Malacky        25000 eur  

4. Športový klub Žolík Malacky     12000 eur  

5. MSK Malacky- Mestský  stolnotenisový klub   11000 eur  

 

Prehľad schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na 

podporu športových klubov - na činnosť klubu  

1. TJ Strojár        20253 eur 

2. LK Sagi ttarius          2351 eur  

3. TK Tie break          1139 eur  

4. SPZ - klub streleckých nádejí          473 eur 

5. 1. SC Malacky florbal        1193 eur  

6 ŠK Žolík           3627 eur  

7 1.  SFC Canaria Team         1193 eur  

8 leteckí modelári - RC LMK        1819 eur  

9 Alfa Boxing Club         3639 eur  

10 ŠK  sálového futbalu Buldoci         191 eur 

11 ČSFA            2770 eur  

12 Boxing club RTJ          1800 eur  

13 Synchronizované plávanie, n.o.          685 eur 

14 Benzinol team oddiel  vodného motorizmu      2860 eur  

15 Športovo -strelecký klub ZTŠČ        2205 eur  

16 SCK Záhorák             379 eur 

17 TK Grande           1663 eur 

18 FC Malacky           2465 eur 
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19 Mažoretky ELLA         1056 eur  

19 Klub vojakov v zálohe        1567 eur  

20 Mestský stolnotenisový klub       4562 eur  

21 Klub vodného motorizmu MA-JAK      2612 eur  

22 Auto klub Malacky           577 eur 

23 AC Malacky          7324 eur  

24 Kynologický klub           912 eur 

25 SJ Sport,  o.z.           1085 eur  

 

Prehľad schválených žiadostí o dotáciu z rezervy primátora - 

športové kluby 

1. Benzinol team oddiel vodného motorizmu v M alackách 400 eur  

2. Auto Klub Malacky           250 eur 

3. SJ SPORT o.z.            250 eur 

4. Česko  - Slovenská futbalová akadémia        700 eur 

5. Česko - Slovenská futbalová akadémia        400 eur 

6. Športový klub Žolík Malacky       1800 eur 

7. Klub vodného motorizmu MA -JAK        250 eur 

8. Záhorácky letecký klub          750 eur 

9. Mažoretky Ella         1150 eur  

10. Slovenský zväz vojakov  v zálohe        600 eur 

11. ZENIT SK           150 eur 

12. Spo lok pre voľný čas FRETI        150 eur 

13. Slovenský strelecký zväz, ŠSK, ZTŠČ       600 eur 

14. FC Malacky         2150 eur  

15. Auto moto klub Veterán Malacky       200 eur 

16. TJ STrojár Malacky          100 eur 

17. TJ Strojár Malacky, JUDO -club        700 eur 

18. Rybári Malacky          850 eur 

19. Saltatrix Academy          600 eur 
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20. TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel     800 eur 

21. TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel     350 eur 

22. Mažoretky Ella       1300 eur  

23. TJ Strojár Malacky, kultur istický oddiel     300 eur 

 

Prehľad schválených dotácií pre občianske združenia a 

organizácie pôsobiace v kultúre   

1. JDS - ZO Malacky       1000 eur  

2. OZ MAJELLA          960 eur 

3. Malacká šošovica o.z.      1500 eur  

4. Rodičovské združenie pri  MŠ Štúrova - OZ     500 eur 

5. Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu 800 eur  

6. Základná organizácia Slov .  zväzu chovateľov Malacky 200 eur  

7. MFF Eko, s.r.o.          500 eur 

8. Malacké pohľady       1000 eur  

 

Prehľad schválených dotácií pre občianske združenia a 

organizácie v sociálnej oblasti   

1. Jednota dôchodcov Slovenska –  ZO Malacky   2100  eur  

2 .  Slovenský zväz telesne postihnutých –  ZO Malacky  2100 eur  

3. OZ Zlatý vek        2100 eur  

4 .  ZZP Viktória –  ZO Malacky     2100 eur 

5. OZ Kardioklub Malacky        650 eur  

6. Združenie kresťanských seniorov  –  Klub Malacky    650 eur  

7. Klub zdravotne postihnutej  mládeže a detí Malacky    400 eur 

8. Vstúpte, n.o.         3000 eur  

9. Združenie žien Slovenska –  Klub Malacky    300 eur  

10. S lovenský Červený kríž –  miestny spolok II –  Malacky 200 eur 

11. Materské centrum Vánok –  OZ Malacky   1500 eur  

12. OZ Združenie na podporu det í a rodiny - DaR    500 eur 
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13. OZ Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky     600 eur 

14. Únia nevidiacich a slabozrakých –  ZO č.  52 MA, SC, PK 900 eur  

 

Prehľad schválených dotácií z rezervy primátora na podporu 

individuálnych a jednorazových akcií  OZ a organizácií a 

organizácie v sociálnej oblasti   

1. Jednota dôchodcov Slovenska –  ZO Malacky     500 eur 

2. Materské centrum Vánok –  OZ Malacky     600 eur 

3. Spojená škola sv. Frant iška Assiského    1000 eur  

4. Jednota dôchodcov Slovenska –  ZO Malacky     200 eur 

5.  Folklórny súbor Macejko         350 eur 

 

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií 

pre iné neziskové  organizácie  

1. Klub fi latelistov ZSF 52 - 32 Malacky      400 eur 

2. OZ Naučme sa učiť         400 eur 

3. 69 zbor M.R. Štefánika, Slovenský Skauting Malacky 600 eur  

4. S lovenský zväz záhradkárov ZO 6 - 56 Malacky IV     500 eur 

5. OZ Rakárenček       1000 eur  


