
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre pamätihodnosti mesta konaného dňa 03.05.2017 v zasadačke 

č. 406 MsÚ v Malackách, Bernolákova 5188/1A 
 
 
Prítomní:  
 
Krajský pamiatkový úrad: Gabriela Wlodarska 
 
Kronikár mesta:  Mgr. Martin Macejka 
 
Správa CHKO Záhorie:  Mgr. Martin Mráz 
 
Mesto Malacky:  Ing. Milan Ondrovič, PhD.   
  Mgr. Art. Branislav Škopek 
  Gabriela Bedard 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kaštieľ - komíny  
3. Zoznam pamätihodností – aktualizácia. 
4. Plán činností na rok 2017  
5. Rôzne - granty 
6. Záver 

 
1. Stretnutie otvoril Ing. Ondrovič, zástupca primátora mesta Malacky a privítal všetkých 

prítomných.  
 
2. Mgr. Art. Branislav Škopek a Mgr. Martin Macejka prerokovali nedávnu 

rekonštrukciu komínov na kaštieli. 
 

3. Prítomní si prešli pracovný zoznam pamätihodností a na základe toho sa dohodli na 
zmenách v zozname:  

 
Budovy 
���� Dom Fridrichovcov, Záhorácka 52/24 (pri UniCredit) 
���� Budova Chovateľské B&F, Ferdiša Kostku 1887/10 (oproti MŠ Hviezdoslavova) 
���� Ružový dom na Zámockej ul. č. 4 (medzi Pomšárom a Sternom) 
 
Prírodné zaujímavosti 
���� Vampíl 
 
���� Sústava rybníkov vo vojenských lesoch – presunúť zo skupiny Industriálny 

objekt, technická pamiatka do prírodných zaujímavostí, resp. zaradiť ako 
prírodnú pamiatku Európskeho významu. 

���� Tri Duby – presunúť Kombinované dielo človeka a prírody do Parkov 
(Vzrástlej zelene) 

 
 



Nehmotné pamätihodnosti 
���� Malina - riečka, podľa ktorej vznikol názov mesta a určovala jeho charakter. V 

súčasnosti je  v potrubí a čiastočne odklonená. Jej názov a historická poloha by 
mala byť inšpiráciou pre tvorbu mestských priestorov 

 
Zo zoznamu boli vyradené nasledovné: 
 

Hmotné hnuteľné pamätihodnosti 
x   Pruský cintorín – neexistuje 
x Osobná pozostalosť J. V. Trebišovského – archív MCK 
x Dokumenty z pálffyovského archívu – archív MCK 
x Dokumenty z archívu Spolku záhorských akademikov – archív MCK 
x Súbor zväzkov kroniky mesta – archív MCK 
x Insígnie – archív MsÚ 
x Pečatidlo mesta – archív MsÚ 
 
Nehmotné pamätihodnosti 
x  Pavol Hallon – väčšina jeho zbierky nie je mestu dostupná 

 
4. Prítomní prerokovali zmeny a dohodli sa na rozdelení úloh. Mesto Malacky osloví 

majiteľov pamätihodností a zistí, či je z ich strany záujem o zaradenie do zoznamu 
pamätihodností. 

  Mgr. Martin Macejka vyberie hroby na Starom cintoríne na zaradenie do zoznamu KP. 
  Mesto osloví správcu cintorína ohľadom vlastníkov hrobov.  
 Treba spraviť analýzu mestských parkov. Skupina Parčíky budú zadefinované ako 
  „Vzrástla zeleň“. Mgr. Martin Mráz vyberie dreviny do zoznamu. Vybrané dreviny  
 nafotí a dodá potrebné informácie.  

 Kaplnka pri Starom cintoríne – treba osloviť cirkev, aby dala kaplnku zapísať do 
zoznamu KP a zároveň zabezpečila jej obnovu. 
Židovský cintorín v areáli firmy Shafy. Majiteľ firmy je ochotný spolupracovať 
s mestom a sprístupniť cintorín vybraným osobám. Pozemok pod cintorínom mu 
nepatrí, ale má to oplotené.  
Mgr. Martin Macejka požiadal o možnosť nafotiť dom na rohu Družstevnej a Kozej ul. 
(Družstevná ul. č. 1), nakoľko sa jedná o najstarší dom v Malackách. Zástupcovia 
mesta súhlasili a požiadajú nájomníkov o prístup k domu.   
 

5. Pani Gabriela Wlodarska nás oboznámila s možnosťou získania grantov z Ministerstva 
kultúry z programu „Obnovme si svoj dom“. Tento program podporuje: projekty 
záchrany, obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu.  

 
6. Na záver nám pani Gabriela Wlodarska odovzdala Výpis z ústredného zoznamu 

pamiatkového fondu s pamiatkami mesta Malacky.  
Zasadnutie Komisie pre pamätihodnosti ukončil Ing. Milan Ondrovič poďakovaním za 
účasť.  

 
 

V Malackách: 10.05.2017 
Zapísala: Gabriela Bedard    Ing. Milan Ondrovič, PhD. 
          predseda komisie 


