
Informácie o aktuálnom stave riešenia problému na Družstevnej ulici č. 25 v Malackách 
 
Prijatie opatrení  

Na základe zintenzívnenia opatrení prijatých na porade prednostu Mestského úradu 
v Malackách zo dňa 12. 09. 2012 bol vydaný  Pokyn prednostu č. 4/ 2012, ktorým sa určil 
harmonogram vykonávania kontroly obyvateľov Družstevnej ul. č. 25 v Malackách 
oddelením klientskeho centra v súčinnosti s oddelením životného prostredia a územného 
rozvoja Mestského úradu v Malackách (ďalej len „MsÚ), a to nasledovne. 

Pravidelne každý týždeň prebieha kontrola (prešetrenie) sociálnych a rodinných 
pomerov a ochrany životného prostredia obyvateľov Družstevnej ul. č.25 v Malackách  
určenými pracovníkmi klientskeho centra (referentka sociálnej pomoci) v súčinnosti 
s určenými pracovníkmi oddelenia životného prostredia a územného rozvoja MsÚ. Kontrola 
obyvateľov Družstevnej ul. č. 25 sa zameriava: 

a) na prešetrenie sociálnych a rodinných pomerov, a to na: 
- životné podmienky 
- plnenie povinnej školskej dochádzky 
- starostlivosti o maloleté a školopovinné deti 
- zamestnanosť 
- vlastné riešenia v oblasti zabezpečenia bývania jednotlivých rodín 
b) na ochranu životného prostredia, a to na: 
- čistotu v priestoroch dvora 
- nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami 
- výskyt hlodavcov a nariadenie deratizácie 
Cieľom opatrení je snaha o riešenie nepriaznivej situácie obyvateľov Družstevnej ulice 

podľa platnej legislatívy v súvislosti s pretrvávajúcimi problémami občianskeho 
spolunažívania.  

Po  dohode  s oddelením  sociálno-právne  ochrany  detí  a  sociálnej  kurately  odboru 
sociálnych vecí (ďalej len „SPOD a SK“) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách 
(ďalej len „ÚPSVaR“) prebieha kontrola raz do mesiaca súbežne s pracovníkmi klientskeho 
centra a oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ.  
 
Sociálne a rodinné pomery obyvateľov Družstevnej ul. č. 25 
 
1) Eva Galbová matka (vdova, dôchodkyňa), nar. r.1948 – vlastníčka nehnuteľnosti 
- poberá dôchodok 
Alena Galbová dcéra slobodná, nar. r. 1978 – poberá dávku v hmotnej núdzi („DHN„) 
Viera Galbová dcéra slobodná, nar. r. 1984 – poberá dávku v hmotnej núdzi („DHN„) 
Jozef Galba syn slobodný, nar. r. 1979 – vo výkone trestu odňatia slobody 
 
2) Tomáš Galba (syn Evy Galbovej) nar. r.1981 – evidovaný na ÚPSVaR v Malackách 
Erika Galbová družka, nar. r. 1980 - na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok + prídavky na 
deti – „PnD“) 
Ich deti: 
Timea Galbová, nar. r. 2010 
Jakub Galba, nar. r. 2008 
Tomáš Galba, nar. r. 2006 
Klaudia Galbová, nar. r. 2005 
Annamária Galbová, nar. r. 2003 
Dominika Galbová, nar. r. 2011 
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3) Mária Danihelová rod. Galbová (dcéra Evy Galbovej), vydatá, nar. r. 1970 
Jozef Danihel, manžel, nar. r.1962 = obaja spoluvlastníci nehnuteľnosti, poberajú DHN 
ako spoločne posudzované osoby spolu s  deťmi 
Ich deti:                                               
Matilda Danihelová, slobodná, nar. 1990 – evidovaná na ÚPSVaR v Malackách 
Rudolf Danihel, slobodný, nar. 1992 ( do 30. 09. 2012 pracoval ako sezónny robotník mesta                 
Malacky)  
Jozef Danihel, slobodný, nar. 1995 
Mária Danihelová, slobodná, nar. 1996 
Nikola Danihelová, nar. r. 2003 
 
4) Linda Galbová (dcéra Márie a Jozefa Danihelovcov), nar. r. 1988 
- na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok + PnD) 
Zdeno Demeter druh, nar. r. 1991 (trvalý pobyt Záhorácka č.2081/96, Malacky), 
nezamestnaný, nepoberá DHN 
Ich deti: 
Mário Galba, syn nar. r. 2009 
Laura Galbová, dcéra nar. marec 2012 
 
5) Roman Galba (syn Evy Galbovej), nar. 1976 – od 01.04.2012 mal možnosť pracovať ako 
sezónny robotník mesta Malacky, nie  je evidovaný na  ÚPSV a R v Malackách 
Petronela Salayová, družka nar. r. 1976, na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok + PnD) 
- na 5 detí poberá PnD cez inštitút osobitného príjemcu, ktorým je určené mesto Malacky, 
PnD mesto Malacky vypláca zákonnému zástupcovi (matke) formou poukážok Asistencia 
Pass, ktoré sú účelovo viazaná na nákup potravín, ošatenia a školských potrieb.  
Ich deti: 
Roman Salay, nar. r. 1997 
Michal Galba, nar. r. 1998 
Stanislav Galba, nar. r. 2002 
Kristína Galbová, nar. r. 2003 
Mária Salayová, nar. r. 2004 
Petra Galbová, nar. r. 2005 
Lukáš Galba, nar. r. 2008 
Vanesa Galbová, nar. r. 2009 
Dominika Galbová, nar. r. 2011 
 
Spolu prihlásených na trvalý pobyt na adrese Družstevná ul. č. 25 v Malackách: 36 osôb  
(Václav Galba, Rozália Suchánková, ich syn Václav Suchánek bývajú na Hlbokej ul. č.5001 
v Malackách, trvalý pobyt majú na Družstevnej ul. č. 25 v Malackách) 
 
Vplyv opatrení na zmiernenie nepriaznivej situácie obyvateľov Družstevnej ul. č. 25  
v Malackách 
 

Kontroly obyvateľov Družstevnej ul. č. 25 v Malackách (aktuálne od prijatia opatrení) 
boli vykonané raz v týždni, a to v dňoch: 14.09.2012, 19.09.2012, 25.09.2012, 03.10.2012,  
10. 10. 2012. Dňa 19. 09. 2012 okrem kontroly sociálnych a rodinných pomerov a ochrany 
životného prostredia prebehla súbežne i  protipožiarna kontrola. Dňa 25.09.2012 prebehla 
kontrola súbežne za účasti zástupcov SPOD a SK ÚPSV a R.  

Dňa 20. 09. 2012 na pôde MsÚ Malacky v Malackách sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie so zástupcom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a zástupcami 
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SPOD a SK ÚPSV a R. V súvislosti s riešením nepriaznivej situácie obyvateľov Družstevnej 
ul. č. 25 sme podali informácie o aktuálnej situácii na Družstevnej ul. č. 25 a o prijatých 
opatreniach zo strany mesta Malacky. Požiadali sme zástupcu Úradu splnomocnenca vlády 
SR pre rómske komunity o možnosť súčinnosti pri spracovaní Projektu inklúzie vylúčených 
skupín obyvateľstva v zmysle uznesení MsZ a v záujme riešenia sme sa informovali 
o možnostiach podania projektov v rámci grantov. Zúčastnení dospeli k spoločnému záveru, 
že prostredie, v akom bývajú maloleté deti (drevený prístrešok – 1 miestnosť), predovšetkým 
R.Galbu a P. Salayovej, nie je vyhovujúce a aj napriek snahám zainteresovaných inštitúcií sa 
situácia nezlepšila. Zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nás 
upozornil, že všetky projekty podané v tomto roku na Úradu splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity boli pozastavené. Pre spracovanie projektu inklúzie vylúčených skupín 
obyvateľstva nám následne poskytol kontakt na odborníka, ktorý má skúsenosti v danej 
oblasti.   
 Vo veci starostlivosti o deti a plnenia si povinnej školskej dochádzky mesto Malacky 
(referát sociálnej pomoci KC, školský úrad, terénny sociálny pracovník) pravidelne 
komunikuje priamo s riaditeľkou Spojenej školy v Malackách so sídlom na Pribinovej ul.  
č. 16 (ďalej len „SŠ“), nakoľko deti z Družstevnej ul. č. 25 sú jej žiakmi. Aj napriek tomu, že 
na 5 školopovinných detí mesto Malacky zatiaľ vypláca PnD oprávnenej osobe P. Salayovej 
(matke) vo forme poukážok Asistencia Pass, v mesiaci september neboli vykázané 
neospravedlnené hodiny.     

Dňa 02. 10. 2012 na podnet riaditeľky SŠ sa uskutočnilo pracovné stretnutie k riešeniu 
starostlivosti o školopovinné deti R. Galbu a P. Salayovej za účasti zástupcov SŠ, zástupcov 
MsÚ Malacky, zástupcov ÚPSVaR v Malackách, terénnej sociálnej pracovníčky. Na 
stretnutie boli písomne pozvaní rodičia R.Galba a P. Salayová. R.Galba sa stretnutia 
nezúčastnil. Riaditeľka SŠ potvrdila, že deti R. Galbu a P. Salayovej nemajú neospravedlnené 
hodiny, v prípade choroby detí matka nahlási škole ich neprítomnosť a následne ospravedlní, 
taktiež dodala, že s týmito deťmi nie sú problémy v oblasti správania a porušovania školského 
poriadku. Riaditeľka poukázala na fakt, že deti sú často unavené a nevyspaté, do školy prídu 
nepripravené a stále majú problém so školskými potrebami a pomôckami. Tieto pripomienky 
smerovali k tomu, že rodičia nie sú schopní pre svoje deti zabezpečiť primerané podmienky, 
predovšetkým vhodné bývanie, pre ich fyzický, sociálny a psychický vývoj. Rodina nie je 
posudzovaná ako rodina v hmotnej núdzi (nie sú v systéme evidencie ÚPSVaR a nepoberajú 
dávky v hmotnej núdzi) a preto nemôže využívať ani výhody, ktoré štát môže poskytnúť ich 
deťom, a to predovšetkým bezplatnú možnosť navštevovať školský klub detí, školskú jedáleň 
(za symbolické 0,01.- €), zdarma školské potreby a školské pomôcky. Príprava detí na 
vyučovanie v rámci činností školského klubu je za daných okolností optimálnym riešením.  
Vo veci starostlivosti o školopovinné deti R.Galbu a P. Salayovej sa zúčastnení dohodli na 
nasledovných opatreniach: 

- naďalej sledovať školskú dochádzku, prípravu detí do školy a starostlivosť o deti, 
v súvislosti s plnením si rodičovských povinností, 

- usmerňovať účelové využitie PnD s pomocou terénnej sociálnej pracovníčky v záujme 
detí a ich potrieb,  

- vplyvom všetkých zainteresovaných subjektov snažiť sa dospieť k tomu, aby sa R. 
Galba zaevidoval na ÚPSVaR do systému sociálnej siete a zodpovedal za svoje 
konanie, 

- stravovania sa detí v školskej jedálni a navštevovanie školského klubu podmieniť 
finančným plnením (výhody pre rodiny v hmotnej núdzi v rámci ÚPSVaR),  

- v prípade negatívnych zistení zo strany zainteresovaných subjektov vo veci 
starostlivosti a výchovy detí P. Salayovej a R. Galbu (škola, mesto, terénna sociálna 
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pracovníčka a pod.) okamžite riešiť písomným hlásením na oddelenie SPOD a SK 
ÚPSVaR v Malackách,  

- v prípade, že opatrenia nebudú viesť k náprave a rodičia nebudú môcť zabezpečiť 
starostlivosť o deti v primeranom rodinnom prostredí, zodpovedné subjekty 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podajú podnet na nariadenie ústavnej 
starostlivosti, a to do 31. 10. 2012 .  

Z uvedeného vyplýva, že rodina R. Galbu a P. Salayovej nedokázala zabezpečiť vhodné 
podmienky na bývanie (v súčasnosti obývajú drevený prístrešok, ktorí si postavili na 
cudzom pozemku bez súhlasu majiteľa pozemku). 

 
Činnosť terénnej sociálnej pracovníčky  sa zameriava na nasledovné oblasti: 

- problém zamestnanosti, 
- problém záškoláctva, 
- problém nízkej úrovne vzdelania a nedostatočného právneho vedomia, 
- prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania. 

Cieľom terénnej sociálnej práce je snaha pomáhať klientom pri hľadaní práce, pri dokončení 
si vzdelania, pri začleňovaní do sociálnej siete, zároveň odovzdávať informácie  a poskytovať 
poradenské služby za účelom získavania dôvery voči subjektom, ktoré sú dôležité v procese 
socializácie (úrady, škola, lekár, potenciálni zamestnávatelia a pod.), získavania návykov a 
pracovných zručností. Terénna sociálna pracovníčka pomáha obyvateľom Družstevnej ul. 25  
pri účelovom využití prídavku na dieťa pri nákupoch vecí a školských potrieb v spolupráci so 
SŠ (pre školopovinné deti R.Galbu a P.Salayovej), pri sprevádzaní na ÚPSVaR pri 
preskúmaní možností dlhodobo nezamestnaných v snahe zapojenia sa do aktivačných prác. 
Pozitívum terénnej sociálnej práce vidíme aj v tom, že Mária Danihelová (dcéra Jozefa 
a Márie Danihelovcov) sa prihlásila na SŠ so záujmom dokončenia si školskej dochádzky 
s nadväznosťou absolvovania učňovskej školy cez SŠ.  
 
Životné prostredie a čistota obyvateľov Družstevnej ul. č. 25 v Malackách 
 

V rámci vyššie uvedených kontrol sa súbežne uskutočnili i kontroly z oblasti ochrany 
životného prostredia. Nakoľko na dvore vytvorili obyvatelia Družstevnej ul. č. 25 skládku 
odpadu, neporiadku a špiny, pracovníčky územného rozvoja a životného prostredia MsÚ 
nariadili ich okamžité odstránenie. Dňa 25. 09. 2012 bol na likvidáciu komunálneho odpadu  
pred domom pristavený kontajner na požiadanie obyvateľov Družstevnej ul. č. 25. Kontajner 
zabezpečilo mesto Malacky (odvoz 26. 09. 2012). Nakoľko jeden kontajner na likvidáciu 
odpadu nepostačoval,  obyvateľka Družstevnej ul. č. 25  Mária Danihelová požiadala mesto 
Malacky o zabezpečenie ďalšieho kontajnera. Kontajner na odvoz objemného odpadu 
vybavila vedúca KC prostredníctvom firmy Tekos. Faktúra za likvidáciu objemného odpadu 
je vystavená na osoby Mária Danihelová a Rudolf Danihel v celkovej sume 153,40.- €.  S  
uvedenou firmou bola dohodnutá úhrada formou troch splátok. Prvá splátka bola uhradená za 
asistencie vedúcej KC dňa 09. 10. 2012 priamo  firme Tekos vo výške 50.- € zo mzdy 
Rudolfa Danihela matkou Máriou Danihelovou. Ďalšie dve úhrady si zaplatí Mária 
Danihelová, za asistencie vedúcej KC, firme Tekos v mesiaci október a november 2012 
z dávky v hmotnej núdzi, ktorú menovaná poberá od mesta Malacky ako inštitútu osobitného 
príjemcu.  

Pri poslednej kontrole 10.10.2012 bolo na dvore upratané, v zadnej časti dvora bola 
pripravená na likvidáciu posteľ, staré matrace, koberec a mechy s odpadom. Tento odpad bol 
pripravený na zvoz objemného odpadu, ktorý na území mesta zabezpečuje v týchto dňoch 
mesto Malacky (zvoz objemného odpadu pri rodinných domoch). K tomuto materiálu na 
porovnanie prikladám i fotodokumentáciu.        
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Klientske centrum MsÚ pozitívne hodnotí prístup rodiny Márie a Jozefa 
Danihelovcov, ktorá sa snaží udržiavať poriadok a čistotu nielen v dome, ale aj na dvore, 
v rámci možností sa podieľať na pohľadávkach voči mestu Malacky cez inštitút osobitného 
príjemcu v rámci dávky v hmotnej núdzi (úhrada za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti 
a pod.) a vo vlastnom záujme sa spolupodieľať na finančnom plnení (likvidácia odpadu, 
výkon deratizácie) a mať dobré susedské vzťahy. Pri riešení problémov aktívne spolupracujú 
s  MsÚ ako aj s terénnou sociálnou pracovníčkou.  
 Informácia o aktuálnom stave riešenia problému na Družstevnej ulici č. 25 
v Malackách je spracovaná v súlade s uznesením Komisie ochrany verejného poriadku pre 
MsZ v Malackách zo dňa 18. 09. 2012. 
 
Spracovala: Mgr. Alena Kmecová, vedúca KC 
Malacky, 12. 10. 2012 
 
 
 


