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okoliu, v ktorom žijeme a po-
hybujeme sa, v ktorom trávime 
čas svojho života. Vieme o 
týchto nešvároch, pred našimi 
očami sa odohrávajú ich epi-
zódky (dejové vložky), odsu-
dzujeme nielen tieto neduhy, 
ale aj ľudí, ktorí sú ich nositeľ-
mi. Vlna kritík sa vlní éterom 
(vesmírom) a zaplavuje dennú 
tlač a zavše sa objavuje aj na 
obrazovkách televízorov. To je 
správne, keď sa neporiadky 
okolo nás a v ľuďoch kritizujú. 
Ide však aj o to, ako nešváry 
odstrániť z nášho okolia, z 
nášho života všade tam, kde sa 
s neporiadkami stretáme.   
 
Niekde sa nám to podarí, no 
niekde sa po istom čase nešvá-
ry opakujú. Opakujú sa preto, 
lebo sú hlboko zakorenené v 
ľudskom myslení a cítení ako 
choroba. A tu sme pri jadre 
tohto nepríjemného problému, 
ktorý nás trápi. Nájsť liek a 
spôsob liečenia psychohygieny 
ľudí. Trpezlivé a vytrvalé pôso-
benie na človeka, aby dokázal 
viesť dialóg sám so sebou, aby 
pestoval v sebe úctu k sebe 
samému ako človeku a takú 

istú si v sebe vypestoval aj voči 
iným ľuďom, nielen k svojim 
blízkym a známym, ale aj cel-
kom cudzím. 
 
Na ilustráciu, ale aj na zamys-
lenie stojí vari táto príhoda. 
Moja dvanásťročná vnučka žije 
v bytovom dome Bratislave, 
kde sa takmer všetci poznajú, 
navzájom sa zdravia, usmieva-
jú, alebo aj zazerajú. Malá 
Natálka prišla k nám na náv-
števu. Išli sme spolu po našej 
ulici a cestou sme stretli nie-
koľkých ľudí. Natálka ich úctivo 
pozdravila – dobrý deň. A tí 
ľudia jej odzdravili a milo sa na 
ňu usmiali. Nepoznali sa, ale 
pozdrav ich zblížil úsmevom a 
vyvolal v nich dobrý pocit.   
 
Domnievam sa, že takýto pri-
rodzený kontakt človeka s 
človekom, aj keď sú neznámi, 
je jedným z liekov na bujnejúci 
spoločenský neduh neúcty. 
Áno, ak sa vám stretnú oči s 
očami, usmejte sa a pozdravte. 
Je to možno prvý krok v proce-
se liečenia toho, čo je v nás. 
       Jozef Varga 

 

Denne sa stretávame s otáz-
kami, ktoré sa dotýkajú medzi-
ľudských vzťahov. Hovoríme a 
diskutujeme o tom, čo narúša 
dobré vzťahy medzi ľuďmi. 
Medzi neduhy, ktoré nahlodá-

Motto: 

„Najvyšší životný cieľ je rozmnožovať všetko dobré 

v tom, čo nás obklopuje. A to je predovšetkým šťas-

tie ľudí. Musíme mať srdce otvorené pre ostatných, 

musíme byť znášanliví voči iným, musíme v ľuďoch 

hľadať predovšetkým to, čo je v nich najlepšie. 

Umenie hľadať a nachádzať to najlepšie – utajenú 

krásu – človeka duševne obohacuje.“ 

L. N. Tolstoj 

vajú zdravý organizmus našej 
spoločnosti, s ktorými sa stre-
távame v každodennej praxi, je 
neúcta k človeku, nezáujem o 
prácu, surovosť, ľahostajnosť 
až apatickosť (nevšímavosť) k 

 V r. 1955-60 študovala slovenskú literatúru a dejiny umenia na Filozofic-
kej fakulte (FiF) UK v Bratislave.  
Už počas štúdia na vysokej škole sa stala redaktorkou časopisu Sloven-
ka. V r. 1961-79 pôsobila ako dramaturgička a neskôr ako šéfredaktorka 
Hlavnej redakcie programov Československej televízie v Bratislave.  

Publicistka, scenáristka, vysokoškolská učiteľka Doc. 
PhDr. Mária Lúčanová, CSc., rod. Bakuľová sa 
narodila 25. 2. 1937 v Málinci, okres Poltár. Svoje 
detstvo a mladosť po druhej svetovej vojne prežila v 
Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a Nitre. 
Maturovala v r. 1955 na gymnáziu na Grösslingovej 
ulici v Bratislave. 

V r. 1974-77 absolvovala štúdium internej vedeckej ašpirantúry na Vyso-
kej škole politickej v Prahe. 
 V r. 1979-88 pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na FiF UK v Bratislave. 
Zomrela 27. 10. 1988  po ťažkej chorobe v Bratislave, pochovaná je na 
cintoríne v Slávičom údolí.  
Intenzívne sa zaujímala o literatúru faktu, jej scenáre boli väčšinou zalo-
žené na skutočných udalostiach – inscenácie Ozvena rokov (1972), Po-
stupimská konferencia (1971), Jaltská konferencia (1973), Teheránska 
konferencia (1973). Svoj vzťah k historickým udalostiam dokumentovala 
aj v ďalších scenároch – Brána k domovu (1975), Čierna karavána 
(1977), Odviate cesty (1978).   
 
Jednou z jej posledných inscenácií bola hra Umri, blázon! (1984) z pro-
stredia anglického kráľovského dvora z čias panovania Henricha VIII. 
Dramaturgicky i autorsky sa výrazne podieľala na profilácii dlhoročnej 
televíznej relácie „Nedeľná chvíľka poézie“. 
 Z autorov milovala Jána Smreka, Vojtecha Mihálika, Andreja Plávku, 
Miroslava Válka 

Anna Kančová 

 



tnili na 3. mieste. Najväčší boj 
sa odohral medzi mužmi, kde 
sa najlepšie darilo DHZ z Poltá-
ra. Naši muži sa umiestnili na 
veľmi peknom 3. mieste. Je to 
však len začiatok sezóny, a 
preto veríme, že naše výkony 
sa budú len a len zlepšovať. 
Výbor DHZ Málinec by sa chcel 
touto cestou poďakovať všet-
kým členom DHZ Málinec a 
taktiež každému jednému 
dobrovoľníkovi, ktorý akoukoľ-
vek formou prispel k bezprob-
lémovému priebehu celej tejto 
súťaže. Ďakujeme.  
 Výbor DHZ Málinec 
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Dňa 10. júna 2017 sa v našej obci konalo Územné 
kolo PP DHZ pre okresy Lučenec a Poltár.  

Dňa 10. júna 2017 sa v našej 
obci konalo Územné kolo PP 
DHZ pre okresy Lučenec a 
Poltár. Súťažilo sa v dvoch 
disciplínach. Prvou z nich bola 
štafeta 8x50 m a druhou po-

žiarny útok. Územných maj-
strovstiev hasičských družstiev 
dorastu a dospelých ÚzO DPO 
LC sa   zúčastnilo 26 družstiev. 
Svoje sily si zmerali 3 ženské 
družstvá a 21 mužských. Do-

rastenecké tímy to mali na 
našej súťaži jednoduchšie, 
pretože im chýbala konkuren-
cia z iných obcí. Tým pádom sa 
jediné družstvo dorastencov z 
Poltára a taktiež  jediné druž-
stvo dorasteniek z Mučína 
automaticky prebojovalo na 
Krajské kolo PP DHZ, ktoré sa  
konalo  24. júna 2017 v Dolnej 
Strehovej. O niečo ťažšie to 
mali ženy, ktoré o postup na 
vyššiu súťaž museli zabojovať a 
nakoniec sa to podarilo ženám 
z Mučína. Dievčatá DHZ Máli-
nec sa so štipkou smoly umies-

Všetky matky určite potvrdia,  že byť mamou  je niečo nád-

herné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľa-  
krát  náročné a často aj  bolestné. 

Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme 
na to v bežiacom  kolobehu  života nezabúdali.   Zároveň je 

to dôvod, aby sme svojej matke vyjadrili city, aby sme ju 

objali, pripravili jej radosť. 
Sviatok  Dňa matiek pripadá na mesiac máj, Mesiac lásky a 

kvetov. Je to sviatok nehy, ktorý sa týka nás všetkých. Za-
viedla ho v roku 1905  Anna Jarvisová  z Philadelphie, matka 

11 detí, ktorá sa začala angažovať za práva matiek,  keď 
zomrela jej milovaná mama. Vtedy si zaumienila venovať 

tento deň ženám, ktoré starostlivo vychovávajú svoje deti a 
dávajú im to najcennejšie bohatstvo – lásku.  12.mája         

v piatok popoludní  sme si  pripomenuli v našej obci tento 

sviatok. 
Krásnym programom,  ktorým sa predstavili deti MŠ a žiaci  

ZŠ,  nám všetkým  potešili  srdiečka.   
Touto cestou patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali 

na príprave  týchto osláv. 
        

Pripravila Kančová A. 



júcom mesiaci v KC od obyva-
teľov obce Málinec a okolie. 

V apríli sme klientom KC 
umožnili účasť na spoločen-

skom podujatí v MsKS v Ri-

pripravené tvorivé, poznáva-

cie a športové aktivity pra-
covníkmi KC Málinec a TSP 

Ozdín. Účastníci tak spojili 
turistickú aktivitu s relaxáciou, 

učením a hrou. 
 

Veríme, že tieto, ako aj iné 
plánované aktivity v nasledu-

dome v Málinci, kde sa konalo 
kultúrne podujatie organizo-

vané obcou. Vystupujúcimi 

boli aj klienti KC Málinec  
dievčatá, ktoré nacvičujú v 

rámci tanečného krúžku v KC 
pod vedení OPKC moderné a 

rómske tance. Tieto dievčatá 
rovnako vystúpili dňa 

júcom období v KC umožnia 

našim klientom vhodne a 
efektívne využiť a stráviť čas, 

napomôžu ich sociálnej inklú-
zii a podporia komunitnú 

súdržnosť obyvateľov obce 

Málinec. 
V období letných prázdnin 

pripravujeme pre všetky deti 
zaujímavý program, zážitkové 

hry, skupinové aj komunitné 
aktivity v KC aj mimo neho. 

Vstup pre deti je v pracov-
ných dňoch od 10.00h-

15.00h. Stravu počas času 
stráveného v KC si deti za-
bezpečujú individuálne, obed-

ná prestávka je v čase od 
12:00 do 12:30. 

KC 

10.5.2017 v KC Cinobaňa na 

spoločnej komunitnej aktivite 
blízkych komunitných centier 

pod názvom „Romano Dives“ 
– oslava „Dňa Rómov“. 

Pri príležitosti „Dňa detí“ sme 

dňa 2. júna pripravili pre 
žiakov ZŠ spoločné hry, súťa-

že a záujmové aktivity priamo 
v prostredí ZŠ.  Deti sa zú-

častnili rôznych súťažných 
pohybových a iných záujmo-

vých aktivít ako „štafetové 
súťaže“, „chvostíky, „kúzlo“ a 

iné. Na túto aktivitu nadviazal 
spoločný turistický výstup na 
Vrch Hrad Ozdín dňa 4.6.2017 

organizovaný obcami Málinec 
a Ozdín. Deti a ich rodičia 

strávili tento deň v prírodnom 
prostredí, kde boli pre nich   

mavskej Sobote s názvom 

,,Deň Rómov“. Táto aktivita 
bola určená klientom - róm-

skym ženám a ich deťom vo 
veku od 6 – 11 rokov. Počas 

veľkonočných prázdnin sme v 

apríli pripravili komunitnú 
vzdelávaciu aktivitu „Deň 

Zeme a Mesiac lesov v KC“ pri 
príležitosti týchto významných 

dní, kedy deti získavali vedo-
mosti o prírode a prírodných 

spoločenstvách. Cieľom bol 
rozvoj kognitívnych schopnos-

tí detí, rozvoj spolupatričnosti 
a súdržnosti členov komunity.  
Mesiac máj sa niesol v duchu 

sviatku „Dňa matiek“, ktorý 
sme oslávili spoločne s klien-

tmi KC pri spoločenskom 
podujatí v spoločenskom 

V období prvého pol roka 

2017 sme pre klientov KC 
Málinec pripravili množstvo 

zaujímavých aktivít.  

V mesiaci február Komunitné 
centrum Málinec zorganizova-

lo preventívnu komunitnú 
aktivitu „Ako sa brániť agresii 

a násiliu v školských lavi-
ciach“, ktorá sa konala v ZŠ 

Málinec, bola určená žiakom 
5., 6. a 7. ročníka ZŠ a jej 

cieľom bolo realizovať besedu 

na tému školského šikanova-
nia a agresívneho správania v 

školskom prostredí.  
Na konci mesiaca február sme 

počas jarných prázdnin v KC 
pre deti pripravili "Fašiangový 

karneval". Deti prišli do KC v 
karnevalových maskách, v 

ktorých sa predstavili a súťa-

žili v rôznych aktivitách. Sú-
časťou bolo aj vystúpenie 

tanečného krúžku, ktorý sa 
realizuje v KC ako pravidelná 

skupinová aktivita. Deti boli 
obdarované malými darčekmi 

za ich úsilie prezentovať sa 
tancom či pripraviť si masku a 

zúčastniť sa súťažných aktivít. 

Po ukončení súťaží sa deti 
zabavili na karnevalovej zába-

ve. 
V mesiaci marec sme v KC 

zrealizovali edukačnú aktivitu 
pri príležitosti Mesiaca knihy 

pod názvom „Čítame spolu v 
marci - Mesiaci knihy“. Aktivi-

ta bola určená žiakom 3. a 4. 

ročníka a jej cieľom bolo 
rozvíjať vzťah detí k čítaniu 

kníh, učiť deti čítať s porozu-
mením, a tak prispieť k rozví-

janiu kognitívnych funkcií 
(vnímania, myslenia, pamäte 

a inteligencie).  
Dňa 24.3.2017 sa konala v KC 

aktivita „Burza šatstva“ urče-

ná všetkým klientom KC a 
občanom obce Málinec. Jej 

cieľom bolo pomôcť viacčlen-
ným rodinám, ale aj osame-

lým matkám, sociálne a eko-
nomicky vylúčeným osobám, 

či ľuďom bez domova formou 

darovania šatstva, obuvi a 
iných doplnkov. Cieľovou 

skupinou boli záujemcovia 
potrebujúci darované šatstvo 

a obuv, ktoré pracovníci KC 
vyzbierali v priebežnej zbierke 

šatstva a obuvi v predchádza-
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Uznesenie č. 1/2017 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 15. marca 2017 

 
1. Berie na vedomie: 

a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2016 
c) Informáciu starostu o pripravovaných investičných projektoch 
 

2. Schvaľuje: 
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Juraj Janšto  
                                                    členovia: Bc. Jozef Starove,  

                Mgr. Ľuboslav Jablonský 
b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2016 
c) Správu o plnení plánu investícií v roku 2016  
d) Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku 

obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2016 
e) Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 

Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Staro-
ve, Ing. Jaroslav Faťara 

      Likvidačná komisia: Ing. Juraj Geľhoš, Fodor Roman, Mgr. Ivan 
      Urda  
f) Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 všetkým 

súčasným nájomníkom bytov, do 31.3.2018 
g) Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým 

súčasným nájomníkom bytov, do 31.3.2018 
h) Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 

15 rokov, pre rok 2017, vo výške 25,-- € na dieťa s trvalým po-
bytom v Málinci 

i) VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Málinec na rok 2017 

j) Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 
9a,ods.8, písm.b, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov, vedenej na LV 742, číslo parcely KN 
799, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m

2
, do výlučné-

ho vlastníctva žiadateľa – Mária Oláhová nar. 11.3.1977, bytom 
Málinec, Urbárska 123/9, za cenu  1,-- €/m

2
. Žiadateľka Mária 

Oláhová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu č. 123 
v obci Málinec, vedeného na LV č. 2832, ktorý je postavený na 
parcele č. KN 799. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Všetky náklady spojené 
s odpredajom znáša kupujúci. 

k) Zástupcu zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Mater-
skej škole v Málinci nasledovne: Ing. Igor Čepko  

l) Zástupcov zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Zá-
kladnej škole v Málinci nasledovne: Ing. Igor Čepko, Bc. Jozef 
Starove, Ján Kvasnica, Mgr. Ivan Urda 

m) Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 k aktualizácii rozpočtu Obce 
Málinec k 15.3.2017 

n) Použitie rezervného fondu na vlastný vklad na investičné akcie : 
- Rozšírenie kamerového systému v obci Málinec 
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovaných 

rómskych komunitách v obci Málinec – cesta do Stupníka 
- Rekonštrukcia Zdravotnej ulice 

o) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Romanu Bakuľovú, 
bytom Málinec, Družstevná 515/21 do poradovníka 

p) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Janu Kanckovú, bytom 
Málinec, Mlynská 511/17 do poradovníka 

r) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Veroniku Fodorovú, 
bytom Málinec, Kinová 340/10 do poradovníka 

s) Pridelenie bytu pre Pavla Zaťka, bytom Málinec, Na štadióne 
130/2   

t) Žiadosť A. Rovňanovej a I. Findrovej o výmenu 2 kusov vcho-
dových dverí , ktoré tvoria hlavný vstup do priestorov, v ktorých 
je umiestnená drogéria a kaderníctvo 

 
3. Ukladá:  

a) OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a 
likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schvále-
ného návrhu na vyradenie 

       Termín: do 30.4.2017 

b) OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy v bytových domoch  515/21a 
130/2 , podľa bodov 2/f a 2/g tohto uznesenia 

      Termín: do 31.3.2017 
c) OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí od 5 do 15 

rokov v roku 2017, podľa bodu 2/h tohto uznesenia 
      Termín: rok 2017 
d) OcÚ, zverejniť vyhlásenie zámeru na prenájom poľnohospodár-

skej pôdy, v zmysle bodu 5/b tohto uznesenia 
      Termín: do 31.3.2017 
e) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/j 

tohto uznesenia 
     Termín: do 30.6.2017  
f) OcÚ, zabezpečiť použitie rezervného fondu v zmysle bodu 2/n 

tohto uznesenia 
     Termín: rok 2017  
g) OcÚ, zaradiť žiadosti o pridelenie bytov do poradovníka v 

zmysle schválenia v bodoch 2/o,  2/p, 2/r  tohto uznesenia 
     Termín: marec 2017 
h) OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom bytu pre Pavla 

Zaťka, v zmysle schválenia v bode 2/s tohto uznesenia 
     Termín:  od 1.4.2017 
i) OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí v zmysle schvále-

nia v bode 2/t   tohto uznesenia 
     Termín: rok 2017 
 

4. Konštatuje, že: 

    Na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra, uznesením OZ č. 
6/2016, sa do stanoveného termínu 28.2.2017 neprihlásil žiadny 
uchádzač. 
 

5. Vyhlasuje: 

a) Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov. Záujemcovia môžu svoje prihlášky doručiť na 
OcÚ v Málinci v termíne do 31.5.2017.  

b) Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, pozemku – 
poľnohospodárska pôda, vedeného na LV č. 749, parcela č. 
1564/1 v polovici t.j. 3,6054 ha, pre využitie na poľnohospodár-
ske účely. 

c) Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na 
LV 742, parc.č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 15 m

2
. 

  
6. Neschvaľuje: 

a) Žiadosť Milana Zaťka a manž. Viery Zaťkovej, bytom Málinec, 
Na Vinici 388/1 o odkúpenie pozemku v k.ú. Málinec 

b) Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Málinec, Na Vinici 377/2 
o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Málinec 

c) Žiadosť Miroslava Šmejkala, bytom Málinec, Na Vinici 381/4 o 
odkúpenie časti pozemku v k.ú. Málinec 

d)    d/ Žiadosť Petra Kreta, bytom Málinec, Sklárska 390/5 o od-
kúpenie časti  pozemku v k.ú. Málinec 

 
V Málinci, 16.3.2017   
 
 
 
 
Ján Kvasnica 

- mal otázku, či sme už kontrolovali ističe v SD a či to nebude 
potrebné vymeniť 

- Potočná ulica je v zlom stave, ako keby ani nebolo robená 
- kontajner pri cintoríne v Hute je plný odpadu, ktorý tam nepatrí, 

je tam neporiadok 
Starosta uviedol, že tam v blízkej budúcnosti bude umiestnená 

kamera 
Mgr. Karol Čonka 

- futbalisti už ukončili tréningy, telocvičňa je poškodená, celý 
obklad treba opraviť, povymieňať lišty, zo stropu je odpadnutý 
plech 

- informoval o výskyte svrabu v troch rodinách , deti nechodia do 
školy je to 8  žiakov + treba počítať aj  rod. Príslušníkov 
 
   

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 15. marca 2017 



Bc. Jozef Starove 

- navrhuje na obecnom úrade rozšíriť WC, jedno spoločné WC je 
dosť málo 

Ing. Dušan Michalove 

- navrhuje na web stránku obce zverejňovať zápisnice zo zasad-
nutia OZ 

Mgr. Jablonský 

- poslanci majú pripomienky aj pri iných bodoch programu a tie 
nie sú zverejnené na webe len v bode rôzne interpelácie 

Milota Kupcová 

- zasadnutia OZ sa môžu nahrávať a dávať na web, v zápisnici 
nie je možné zapísať doslovne priebeh celého zasadnutia, fut-
balové zápasy sa tiež nahrávajú 

Ing. Dušan Michalove 

- navrhuje pri predaji nehnuteľností poslancom predkladať aj 
grafické mapky, pokiaľ sa to nestihne pripraviť, nech sa tým 
predaj prejednáva na ďalšom zasadnutí OZ 

- na parkovisku pri zdravotnom stredisku treba latexovou farbou 
vyznačiť šírku parkovacieho miesta 

- ak sa budú robiť nové dvere do drogérie, treba tam namontovať 
brano so zaistením 

- čo sa týka zmeny ističov, nie všade je potrebná revízna správa, 
stačí čestné prehlásenie, vzor čestného prehlásenia je na web 
stránke SSE, zmenu ističov riešili aj na Urbáre, postačovalo 
čestné prehlásenie pre SSE 

Starosta uviedol  

- v spoločenskom dome budeme kontrolovať ističe, bude to robiť 
Michal Čepko, vie nám urobiť aj revíznu správu 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- treba odviesť bioodpad z kompostérov pri bytovkách 510,511a 
tiež konáre, ktoré sú uložené za plotom 

- odstrániť stavebný odpad z bytu po p. Šlajferíkovej  
- otázku, či už funguje kontajner na drobný stavebný odpad 
Starosta odpovedal  

- zatiaľ to funguje tak, že pokiaľ nás občania požiadajú, usmer-
níme ich, kde môžu odpad vyviesť 

Ing. Dušan Michalove  

- občania vytvárajú po obci skládky odpadu 
Starosta uviedol  

- čistíme teraz rigol na Panskej ceste , budú tam kopy odpadu, 
potom budeme čistiť rigol v Salaši 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- na zákrute je skládky odpadu, p. Slávik vie, kto to tam vyviezol 
- -rigol od bytoviek 510,511 končí pri ceste, mala by tam byť rúra, 

treba to skúsiť prekopať 
- priepust popod štátnu cestu – RSC sa vyhovára, že nemajú 

výpočty/ak ich stratili, treba im ich dať/, nech sa nezbavia zod-
povednosti, nech napíšu konkrétnu odpoveď, že je to ich a za-
bezpečia opravu 

- navrhuje v centre obce na námestí vybudovať wifi zónu, treba 
sa informovať u Barnuša Šimona, slúžilo by to na podporu tu-
rizmu v obci 

Ing. Dušan Michalove 

- treba zistiť, čo je to možné vo večerných hodinách to odpojiť 
Starosta prisľúbil, že do budúceho zasadnutia OZ zistíme po-

drobnejšie informácie 
Juraj Janšto 

- treba upozorniť občanov na rozkopávky pred domami – nech si 
to upravia  

- p. Taglieberová E. prosí o vypílenie lipy v cintoríne pri ich jej 
hroboch, nakoľko plánuje dať urobiť náhrobný kameň a lipa to 
dosť ohrozuje a tiež  pracovníci SSE opiľovali haluze, ktoré za-
sahovali do vedenia na Lipovej ulici pri p. Ľalíkovi, no neurobili 
to najlepšie, sú tam haluze, ktoré treba spíliť  

Starosta odpovedal – máme povolenie na spílenie lipy v cintoríne 

len nikto to nechce urobiť z obavy, že dôjde ku škodám na náhrob-
ných kameňoch. Mali sme prisľúbeného pil číka na jar, no nechce 
to robiť. Pracovníci SSE opiľovali lipy ale len to, čo zasahovalo do 
ich vedenia, neodpílili haluze nad naším vedením rozhlasu 
Juraj Janšto 

- družstevné bytovky - na rohu je veľký výmoľ, treba to zabetó-
novať alebo tam dať panely 

- mal otázku, kto bude udržiavať priestor popod bývalé jablone, 
ktoré vypílili popri ceste, pretože to začína zarastať 
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-  jama oproti domu Juraja Detvana na Kinovej ulici je väčšia 
ako bola, treba to zabetónovať, aby nedošlo k úrazu 

- ak sa bude opravovať zábradlie na moste pri zbrojnici po 
havárii, ktorá sa tam stala, bolo by dobré  dať zábradlie aj na 
výklenok /lúčku/ pri vjazde do potoka – je to nebezpečné 
miesto, v minulosti sa už stalo nešťastie 

Ing. Dušan Michalove 

- pri sklárni na moste chýba jeden celý diel zábradlia 
Ing. Jaroslav Faťara 

- doporučuje zabezpečiť nové vybavenie náradia do dielne  
OcÚ 

 
Uznesenie č. 2/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 
dňa 1. júna 2017 

 
1. Berie na vedomie:   

a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce k 

31.3.2017 
c) Informáciu o vyradení a likvidácii prebytočného a neupotrebi-

teľného majetku obce Málinec 
d) Informáciu, že do voľby hlavného kontrolóra obce Málinec sa 

prihlásili nasledovní uchádzači: 
1. Jana Kančová, bytom Málinec , Školská 493/13 

e) Odmietnutie pridelenia bytu Na štadióne 130/2 p. Pavlom 
Zaťkom 

f) Vzdanie sa prideleného bytu č. 1 v bytovom dome Málinec, 
Mlynská 510/15, Miroslavom Schlencom, bytom Málinec, Na 
štadióne 130/2 

g) Žiadosť o umiestnenie spomaľovačov na Lipovú ulicu 
2. Schvaľuje: 

a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda MVDr. Ľuboš Tatranský 
                 členovia – Ing. Víťazoslav Zákopčan, Ján Kvasnica 

b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2017 
c) Správu o plnení plánu investícií  k 31.3.2017 
d) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej 

na LV č. 742, číslo parcely 489/1, ostatné plochy o výmere 
120 m

2
 v cene 20 €/ rok/celok, od 1.7.2017, na dobu určitú 10 

rokov pre Petra Kreta, bytom Málinec, Sklárska 390/5 
e) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Máli-

nec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, zast. plocha, o výmere 
18 m

2
 

f) Prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 749 vo vlastníctve 
obce Málinec, vedenej ako orná pôda, číslo parcely 1564/1 o 
výmere 36054 m

2
, pre žiadateľa Vladimíra Semeráka, bytom 

Málinec, Stupník 374/2, v cene prenájmu vo výške 10,-€/ 
ha/rok / t.j. celková suma 36 €/rok/. Doba prenájmu sa stano-
vuje na dobu určitú – 5 rokov, od 1.6.2017. 

g) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, 
číslo parcely 474/1, zastavaná plocha o výmere 15 m

2
, za 

účelom umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je 
Peter Starove, bytom Sklárska 382/2, Málinec, na dobu určitú 
10 rokov, za nájomné vo výške 0,80 €/m

2
 a rok, so začatím 

nájmu od 1.7.2017. 
h) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v 

zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na 
LV 724. č.p. 448/4, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej 
GP č. 46545077-112/2014 o výmere 811 m

2
, vybranému záu-

jemcovi Spoločenstvo vlastníkov bytov Na Vinici 377/2, Máli-
nec v cene 0,90 €/m

2
, celkom za 364,95 €. Kupujúci uhradí 

náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie 
kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 
9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 

i) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v 
zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na 
LV 724. č.p. 448/8, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej 
GP č. 46545077-112/2014 o výmere 40  m

2
, vybranému záu-

jemcovi Petrovi Kretovi, bytom Sklárska 390/5, Málinec v cene 
0,90 €/m

2
, celkom za  18,--€. Kupujúci uhradí náklady na vy-

hotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej 
zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z. 



742, parcela číslo 489/1 o výmere 120 m
2
, s ukončením nájmu 

30.6.2017. 
 

6. Neschvaľuje: 

a) Výšku stočného pre rok 2017 
b) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Janku Ľuptákovú, by-

tom Brezno, Clementisa 7 do poradovníka 
 
V Málinci, 16.3.2017   
 

 
 
 
Ing. Dušan Michalove 

- predná strana prístrešku u Slančíkov sa pohla, nie je to dobre 
zafixované,   treba to pozrieť, aby sa to časom nepoškodilo 

- v časti Huta treba umiestniť verejnú tabuľu , aby občania boli 
informovaní o všetkom, nielen o futbale 

- navrhuje, aby sa stavebná komisia vyjadrovala ku stavbám, 
ktoré sa budú  realizovať v obci a vyjadrovať sa ku zmluvám 
ešte pred ich podpísaním 

Bc. Jozef Starove 

- nielen stavebná komisia, ale všetci poslanci by sa mali vyjadro-
vať k väčším Projektom. Bolo by dobré poslancov vyzvať ešte 
pred zasadnutím OZ k nahliadnutiu do závažnejších materiálov 
napr. PD, zmluvy a pod.  

Ing. Dušan Michalove 

- prečo sa oslavy v obci napr. Deň matiek konajú v piatok o 
17.00 hod., veď niektorí ľudia sú ešte v práci ? 

Starosta  odpovedal  

- boli problémy v sobotu a nedeľu dostať deti na vystúpenie a 
učiteľkám to tiež vyhovuje 

Ing. Dušan Michalove 
- kontajnery v sklárni na papier a sklo sú stále plné, treba ich 

častejšie vyvážať, 
Bc. Jozef Starove 

- v cintoríne v kontajneroch je rôzny odpad / napr. nábytok/, treba 
tam dať kameru a pokutovať ľudí , treba veľkú bránu zamykať  

Starosta  odpovedal  

- keď sme zamykali veľkú bránu, občania sa sťažovali a stále 
telefonovali  

Bc. Jozef Starove 

- na chodníku pod oknom starostu je veľká diera, treba opraviť 
dlažbu 

- kanalizačná obruba pri p. Semanovej je padnutá dolu – treba to 
opraviť 

- mali sme čierny odber v Dobrom Potoku – či sa to poriešilo ? 
Odpovedal starosta 

- nezisti sme nič, Michal Čepko povymieňal všetky lampy v Ipeľ-
skom Potoku, 

Bc.Jozef Starove 

- oslovili ho občania z časti Ipeľ, či by sme tam nemohli dať el. 
stĺpy a namontovať lampy, sú bez osvetlenia, je tam tma 

- vchodové dvere do drogérie by bolo potrebné vyriešiť čím skôr  
Odpovedal starosta 
- zabezpečujeme cenové ponuky, oslovili sme podnikateľov 

miestnych i cudzích, vypadá to tak, že dáme plastové dvere 
Ing. Dušan Michalove 

- hliníkové dvere sú dobré, cena je cca 1100 €, dávali také na 
bytovku 484 

Juraj Janšto 

- cesta na Kokavskú križovatku je v hroznom stave, treba znovu 
napísať žiadosť o opravu cesty 

Odpovedal starosta 
- napíšeme znovu aj keď p. Kotleba o tom vie, povedal, že pla-

čeme na nesprávnom hrobe, že sú horšie cesty. Je spor medzi 
VÚC a SVP š.p., ktoré im nechce prevziať lapoly. 

Juraj Janšto  

- bolo by dobré vysypať skalu na cestu od mosta na Starý Vŕšok, 
je tam veľká jama, pri dažďoch tam stojí voda a autá nemôžu 
vyjsť, možno 3 prívesné vozíky budú postačovať 

- navrhuje odmeňovať členov stavebnej komisie, nakoľko táto 
komisia je najviac vyťažená 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 
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j) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v 
zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na 
LV 724. č.p. 448/6 o výmere 127 m

2
 a parcela č. 448/7 o výme-

re 30 m
2
, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 

46545077- 112/2014 , vybranému záujemcovi Miroslavovi 
Šmejkalovi, bytom na Vinici 381/4, Málinec v cene  0,90 €/m

2
, 

celkom  za 70,65 €. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie 
znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 
Z.z. 

k) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v 
zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na 
LV 724. č.p. 448/9, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej 
GP č. 46545077-112/2014 o výmere 174  m

2
, vybranému záu-

jemcovi Milanovi Zaťkovi, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v ce-
ne0,90 €./m

2
, celkom za 78,30 €. Kupujúci uhradí náklady na 

vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-
predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, 
zákona 258/2009 Z.z. 

l) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, 
vedenej na LV č. 742, par. č. 834, 838/1, 818/2, 835, 836, 837 

m) Odpredaj osobného motorového vozidla značky Felícia, ŠPZ- 
PT 299 AC 

n) Navýšenie rozpočtu obce pre súbor Málinčok na rok 2017 o 
sumu cestovného vo výške 400 € pre inštruktorku nác. tancov 

o) Umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici 
p) Pridelenie bytu po Pavlovi Zaťkovi v bytovom dome Málinec, Na 

štadióne 130/2 pre Jána Kancka, bytom Málinec 
r) Pridelenie bytu po Marte Šlajferčíkovej v bytovom dome Máli-

nec, Mlynská 510/15 pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, 
Kinová 340/10  

 
3. Volí:  

    Do funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec p. Janu Kančovú 
nar. 16.3.1955, bytom Málinec, Školská 493/13, od 5.6.2017 do 
4.6.2022 
 

4. Ukladá: 

a) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom pozemkov v zmysle schvá-
lenia v bode  2/e  tohto uznesenia 

       Termín: jún 2017  
b) OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností v 

zmysle bodov 2/d, 2/f ,  2/g tohto uznesenia 
      Termín: jún 2017  
c) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle schválenia v 

bodoch 2/h, 2/i, 2/j a 2/k tohto uznesenia 
      Termín: jún 2017  
d) OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schvá-

lenia v bode 2/l tohto uznesenia. 
      Termín: jún 2017  
e) OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj osobného motorového vozidla 

značky Felícia, ŠPZ: PT 299 AC  
     Termín: jún 2017  
f) Stavebnej komisii previesť obhliadku a spracovať návrh na 

výstavbu garáží na pozemkoch obce 
     Termín: jún 2017 
g) OcÚ predložiť na najbližšie zasadnutie OZ stanovisko odborné-

ho garanta ČOV Málinec Ing. Herchlovej  ako doklad ku schvá-
leniu výšky stočného na rok 2017 

     Termín: ako v texte 
h) OcÚ, poskytnúť príspevok pre súbor Málinčok na r.2017 do 

výšky 1000 €  
     Termín: jún 2017 
i) OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom bytov v zmysle 

schválenia v bodoch 2/p,2/r tohto uznesenia 
     Termín: jún 2017  
j) OcÚ, zabezpečiť umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici v 

zmysle schválenia v bode  2/o tohto uznesenia  
     Termín: rok 2017  
 

5. Súhlasí: 

So zrušením nájomnej  zmluvy o dočasnom užívaní pozemku zo 
dňa 1.6.2015, s nájomcom Jánom Makom, bytom Závadka 
n/Hronom s predmetom prenájmu nehnuteľnosti vedenej na LV 

Pripomienky na zasadnutí Obecného  

zastupiteľstva v Málinci dňa 1. júna 2017 



- bolo by dobré vybaviť na SAD aspoň jeden autobusový spoj  
- do Poltára v sobotu a nedeľu 
Ing. Dušan Michalove 

- uviedol, že cez týždeň ráno o 6.00 hod. ide častokrát sám z 
Málinca  do Poltára, bude ťažké vybaviť autobusový spoj cez 
víkend   

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- obec by mohla urobiť anketu, aby sa ľudia vyjadrili o koľkej by 
mal autobusový spoj premávať cez víkend  

- na hornom konci obce, nad zastávkou pri Valentýniovcoch, 
doporučuje  prechod pre chodcov, veľa detí nastupuje už na 
tejto zastávke   

- Základná škola nemá zvolenú Radu školy 
- treba vymeniť fabkové  zámky na pivnici a garáži v bytovke 510 
- pokiaľ pracovníci obce vymieňajú v bytoch 510 a 511 

napr.bojler, WC misu, nech staré veci berú preč, nechávajú to v 
bytovke a len to tam zavadzia 

- oprava priepustu pod štátnou cestou na hornom konci obce – 
mal otázku, či sa už RSC  vyjadrila k tejto oprave? 

Odpovedal starosta 

- bude zvolané jednanie so stretnutím priamo na moste a každý 
nech sa vyjadrí k oprave priepustu  

MVD. Ľuboš Tatranský 

- na Hlavnej ceste pred jeho drevenicou sa prepadáva chodník  
Ing. Jaroslav Faťara 

- bolo by dobré zriadiť kontajner na stavebný odpad, ľudia ho 
nemajú kde vyvážať 

Odpovedal starosta 

- treba urobiť osvetu, ale kde dáme kontajner, kto ho bude strážiť 
Bc. Jozef Starove 

- navrhuje umiestniť kontajner na ČOV 
Odpovedal starosta 

- už teraz na ČOV vozia ľudia rôzny bordel a nie ešte keď tam 
bude kontajner Pri vývoze TKO zoberú všetko, čo ľudia vyložia 
ku smetným  nádobám 

Ing. Jaroslav Faťara  
- uviedol, že fandí dennému stacionáru v obci, ale nie firme Ka-

lypso, ktorá ho zriadila, nemá dobré meno 
Starosta uviedol, 

- denný stacionár funguje v obci od 30.5.2017, strava je zabez-
pečená, dopĺňajú zariadenie, v júni prisľúbili vyplatiť nájomné 
za prenájom priestorov  

Bc. Jozef Starove  

- v Točnici bolo vystúpenie Alexandrovcov, naši občania mali 
pripomienky, že neboli informovaní, že by boli  išli pozrieť na 
ich program 

Starosta uviedol, 

-  že starostka obce ho pozvala ako zástupcu obce, nedali mate-
riál na zverejnenie, p. Augustín Čisár, rodák z Točnice, gene-
rálny konzul SR v Sankt Peterburgu to zabezpečuje. 
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Zaburinenie pozemkov - upozornenie 
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OÚL-

CPLO), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania 
poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej 
činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. 
Toto zaburinenie pozemkov v mnohých prípadoch ohrozuje ekologickú 
stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätosť prírodných proce-
sov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na    
poľnohospodárske pozemky, čím dochádza k jej poškodeniu a degra-
dácii,  ako aj k sťaženému poľnohospodárskemu obhospodarovaniu. 
Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajší úrad v 
územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornosť aj v 
tomto vegetačnom období 

upozorňujeme 
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali 
svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburine-
nom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstra-
ňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. 

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodár-
skeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľno-
hospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom 
ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku ( fyzická 
osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - 
podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 
predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť 
pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej 
osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy. 

Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a 
využívania poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolo-
vať. 

 

tráva, kvety,  lístie, drevný odpad zo strihania a ore-
závania krovín a stromov,  pozberové zvyšky z pes-
tovania,  zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol. 
 
 

    Prevádzková doba 
 
Apríl - Október  
Pondelok  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo  
Utorok  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo  
Streda  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo 
Štvrtok  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo  
Piatok   08.oo  -  12.oo  14.oo  -  19.oo 
Sobota  10.oo  -  16.oo 
 
November – Marec 
Pondelok  10.oo  -  12.oo  14.oo  - 16.oo 
Streda     10.oo  -  12.oo 14.oo  - 16.oo 
Piatok       10.oo  -  12.oo  14.oo  - 16.oo 
Sobota  10.oo  -  14.oo 
 
Prevádzkovateľ:  Obec Málinec    
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Vážený futbalový fanúšik.                                              

Máme za sebou polovicu kalendárneho roka a zároveň aj 

koniec futbalovej sezóny 2016/2017. 

Po vlaňajšom vypadnutí zo 4. Ligy a slabej jesennej časti nám 

veru nebolo do spevu. Výsledky A mužstva boli kolísavé a po 

jeseni sme sa opäť nachádzali na spodných priečkach tabuľky 5. 

Ligy. Isteže sme s takýmto umiestnením boli nespokojní , ba boli 

sme  až sklamaní.  

Počas zimnej prestávky sme hľadali spôsob, ako sa dostať z 

tejto šlamastiky. Manažérovi P.Melichovi sa podarilo angažovať 

trénera , ktorý už niečo vo futbale preskákal, či ako hráč alebo ako 

tréner. Verili sme v jeho skúsenosti, ale aj trénerskú kvalitu. Tým 

„vyvoleným“ sa stal Vojtech Kováč. O dobrej voľbe nakoniec 

hovoria výsledky, ale aj samotná hra mužstva. V prvom rade bolo 

potrebné dať dokopy mužstvo ,ktoré bude ochotné, ale aj schopné 

udržať 5. ligu v Málinci. Nechcem si ani predstaviť, čo by bolo s 

našim futbalom, ak by sme vypadli.  

Po Troch kráľoch sme sa teda stretli na prvom tréningu a pove-

dali , čo chceme a musíme dokázať. Medzi posilami boli noví 

hráči M. Záchenský, I.Tomášik, L.Šuška, M.Marko  a z dorastu 

bol preradený D. Grexa. Myslím si , že všetci dokázali a videli ste 

to aj vy, že ozaj boli posilami a ozaj bojovali za Málinec. Zimná 

príprava bola tento raz spestrená zápasmi Oblastného zimného 

pohára. Už zápasy v skupine ukazovali, že mužstvo má svoju tvár 

a záchrana by nemusela byť len naším prianím. Mohlo byť mýl-

kou, že sme hrali so súpermi z nižších súťaží, ale výkony mužstva 

boli stále lepšie. Nakoniec sme to dotiahli do finále. Hralo sa v 

Brezničke a naši chlapci vyhrali nad Tomášovcami a získali 1. 

miesto. Víťazstvo prinieslo do mužstva pohodu, vieru vo vlastné 

sily. Hodnotiac jarnú sezónu , dovolím si tvrdiť, že sme odohrali 

len dobré zápasy a výborné zápasy. Nebyť nepriazne rozhodcov, 

naše umiestnenie v tabuľke mohlo byť ešte vyššie. Ale ako pove-

dal v minulosti úspešný tréner T.Pospíchal „ futbal nemá logiku“ a 

rozhodcovia sú takí, akí sú. Myslím si, že základom výsledkov bol 

jednoznačne kolektívny duch.  

Či sa to týka hráčov, trénera, funkcionárov, ale aj vás fanúši-

kov, ale opomenúť nemôžem ani vedenie obce, ktoré vo svojom 

finančnom rozpočte myslelo aj na futbal. Ďakujeme. Futbalové 

mužstvo to je brankár a hráči v poli. V bráne sme mali veľkú opo-

ru v R.Janštovi. Pôsobil istým dojmom a to mužstvu dodávalo veľa 

síl. V obrane hrajúci P.Paprnák, L. Šuška, M.Záchenský, A. Beľa, 

či podľa potreby E.Karlík a M.Marko pôsobili istým dojmom , 

čoho dôkazom je nízky počet inkasovaných gólov. V zálohe hrajú-

ci J.Melich, T.Ďurica, I.Tomášik, P.Turic, M.Hajdóci, D.Grexa a 

podľa potreby E.Karlík či M.Marko boli ozaj tým motorom muž-

stva. Nesklamal ani jediný klasický útočník P.Rutkaj. Vďaka patrí 

aj M.Dibalovi, J.Machalovi a P.Tuhárskemu, ktorí ako striedajúci 

hráči taktiež odviedli svoju robotu. Ale aký by to bol kolektív bez 

žien.   

A tak sa touto cestou chcem poďakovať Ing. E. Melichovej za 

vedenie ekonomickej stránky nášho klubu , ale aj za komentáre 

zápasov do okresných novín. A.Melichovej za vedenie a obsluhu v 

bufete a I.Ulickej za pomoc pri vyberaní vstupného a pomoc pri 

zápasových aktivitách. Veľké poďakovanie patrí manažérovi 

P.Melichovi, vedúcemu mužstva M.Ulickému ako aj hospodárovi 

S.Švédovi. Nuž a ja sa chcem poďakovať ako hlavný usporiadateľ 

Vám fanúšikom za slušné správanie počas celej jarnej časti. Ako 

hlásateľ Vám ďakujem , že ma ešte stále počúvate a verte, čím vás 

je viac , tým sa mi lepšie hlási.  

   Ospravedlňujem sa za nejaké tie „brepty“, ale ja tiež zápasy 

prežívam emotívne, a tak niekedy proste niečo zo mňa „vyletí“. 

Toto je podľa mňa futbalová rodina – hráči + tréner+ funkcionári + 

fanúšikovia.  

Na záver tejto časti sa chcem poďakovať chlapovi, ktorý za 

náš, ale nielen za náš klub odohral a odovzdal veľa zo svojho fut-

balového umenia a po poslednom majstrovskom zápase ukončil 

aktívnu kariéru. Vážil som si na ňom hlavne prístup k futbalu ako 

takému , ale vážim si ho ako aj spoľahlivého kamaráta a neposled-

nom rade aj ako otca rodiny. Skončil ako aktívny futbalista , ale 

ostáva v štruktúrach klubu ako asistent trénera A mužstva a ako 

tréner našich žiackych nádejí.  

Preto jedno veľké „ĎAKUJEME“ patrí Tebe – Peter Turic 

Toudy.  

    Nasledujúce riadky sa mi píšu ťažko. Veľmi rád by som 

chcel napísať niečo pozitívne, čo sa týka aj našich dorastencov. 

Ale o čom... Možno by sa dalo o dvoch, či troch, ale futbal je ko-

lektívna hra a o kolektíve ako takom nemôže byť ani slovo. Mám 

dojem, že nad naším dorasteneckým futbalom visí Damoklov meč. 

Na otázku, prečo je to tak, sa dá odpovedať jednoducho – málinskí 

chlapci nemajú záujem hrať futbal, hoc podmienky na to majú. 

Verím, že v blízkej budúcnosti sa situácia zlepší. Vzniknutú situá-

ciu by mohli vyriešiť chlapci zo žiackeho mužstva, kde dobrú 

robotu odvádza práve P.Turic. Máme tu ešte „starých pánov“. Tí 

odohrali v rámci Jánskych dní 25.6.2017 turnaj „2. ročník putov-

ného pohára“. Ďakujem Vám.  

Švankes 

zablokujte 

 Krádež karty či dokladov 

vždy nahláste aj na polícii.  

 

Nezabudnite informovať 

najbližších o mieste pobytu   
 Aspoň jedna osoba by 

mala poznať harmonogram 

Vášho pobytu.  

 Kvôli bezpečnosti zvážte 

možnosť registrácie na 

stránke Ministerstva za-

hraničných vecí a európ-

skych záležitostí. Regis-

trácia je bezplatná.  

 

Zdravie a zdravotný stav 
  Skontrolujte si lieky, ktoré 

každodenne užívate a ne-

zabudnite si ich pribaliť do 

príručnej batožiny.  

 Pri cestách do exotických 

destinácii myslite dosta-

točne vopred aj na očko-

vania. Niektoré je potrebné 

absolvovať aj dva mesiace 

pred cestou.  

 

Prajeme Vám príjemnú do-

volenku 

Overte si situáciu v krajine 
 Preverte si politickú a 

bezpečnostnú situáciu v 

krajine, do ktorej cestujete.  

 Poznačte si kontakty na 

slovenské veľvyslanectvo. 

 

Cestovné poistenie  
 Poistite seba aj ostatných 

spolucestujúcich.  

 Ideálne je rodinné poiste-

nie. 

 

Platobné karty a hotovosť na 

cestu             
 Vhodné je mať so sebou 

dve platobné karty. Vo-

pred si overte ich platnosť.  

 Zoberte si so sebou aspoň 

malú hotovosť na výdav-

ky, ktoré nie je možné za-

platiť kartou.  

 

Poistenie osobných vecí 
 Poistiť si môžete aj osobné 

veci, doklady a platobné 

karty pre prípad straty, 

krádeže či zneužitia.  

 V prípade straty či krádeže 

platobnej karty ju čím skôr 
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