
Komisia  šport a mládež Mestského zastupiteľstva v Malackách, 

 Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie 

 

 

Dátum : streda 09.02.2022 o 16:00h 

Miesto konania : CVČ Malacky  

Prítomní členovia a hostia  : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice 

 

Program :  

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácii z rozpočtu mesta Malacky pre Iné organizácie (INO) 2022 

3. Najlepší športovec Malaciek 2019 a 2020 

4. Príprava schvaľovania dotácii z rozpočtu mesta Malacky pre športové kluby a organizácie    

    pôsobiace v športe na rok 2022 

5. Rôzne a záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie   

 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Anton Pašteka, privítal riaditeľa AD HOC Malacky 

Ing. D. Rusňáka a prítomných členov komisie.  

 

 

K bodu 2.  Rozdelenie dotácii z rozpočtu mesta Malacky pre Iné neziskové organizácie –    

                 INO 2022 

 

V tomto bode sa komisia zaoberala žiadosťami o dotácie z rozpočtu mesta pre Iné neziskové 

organizácie (INO) na rok 2022.  Materiál bol predložený komisii na schválenie (viď. tabuľka ako 

súčasť zápisnice). Vyhodnotenia žiadosti sa nezúčastnili členovia komisie, ktorí sú k žiadosti alebo  

k žiadateľovi o dotáciu v konflikte záujmov. Vyhodnocovania dotácií nezúčastnil v bode 2: 

Mgr. A. Pašteka (ZSF Klub filatelistov 52 - 32 Malacky). Mgr. Vladimír Handl  

sa zdržal hlasovania v bode 6. Pomáhať a chrániť Slovensko. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Komisia odporúča schváliť rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta pre iné neziskové organizácie (INO) 

na rok 2022 nasledovne:  

 

1. O.Z. Vojenský veterán Bratislava – 300€ 

Hlasovanie: ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

2. ZSF Klub filatelistov 52 - 32 Malacky – 300€ 

Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

 

3. 69.Zbor M.R. Štefánika Slovenský skauting Malacky – 500€ 

Hlasovanie: ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

4. Slovenský zväz záhradkárov - ZO 6 - 56 Malacky IV – 275€ 

Hlasovanie: ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 



5. Slovenský zväz záhradkárov - ZO 6 - 53 Malacky III Prídavky – 275€ 

Hlasovanie: ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

6. Pomáhať a chrániť Slovensko - občianske združenie – 50€   

Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

 

7. Naučme sa učiť o.z. – 200€ 

Hlasovanie: ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

8. SZP PZ Malačan – 500€   

Hlasovanie: ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 3. Najlepší športovec Malaciek 2019 a 2020 

 

Predsedníčka organizačného výboru Mgr. Alžbeta Šurinová, informovala o rozhodnutí uskutočniť 

vyhlásenie najlepších športovcov a športových kolektívov za rok 2019 a 2020, ktoré sa v uplynulých 

rokoch neuskutočnilo z dôvodu protipandemických opatrení. Slávnostné podujatie sa bude konať dňa 

08.04.2022 v kine Záhoran v Malackách. Prítomní členovia komisie si rozdelili naplánované úlohy.  

 

 

K bodu 4.  Príprava schvaľovania dotácii z rozpočtu mesta Malacky pre športové kluby 

a organizácie pôsobiace v športe na rok 2022 

 

Žiadosti jednotlivých športových klubov a organizácií posúdi komisia na základe všetkých 

relevantných informácií uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.  

Diskusiu ohľadom prerozdeľovania dotácií otvoril Ing. Pavol Oreský, s tým že navrhol aby sa komisia 

podrobnejšie zaoberala Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020, a kritériami 

rozdeľovania dotácií na podporu športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe.  

 

Uznesenie č. 2/2022 

Komisia sa zaoberala požiadavkami športových klubov a organizácií, poverila J. Brandejsa,  

Ing. F. Hlavatého a Mgr. A. Šurinovú kontrolou žiadostí a ich formálnych spracovaním podľa platných 

kritérií. Mgr. A. Pašteka vypíše z dotazníkov žiadostí návrhy na ocenenie športovcov za rok 2021. 

Návrhom p. Oreského na zmenu VZN a kritérií poskytovaných mestom sa bude komisia zaoberať  

na niektorom z nasledujúcich zasadnutí. 

Hlasovanie: ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 4. Rôzne a záver 

 

Ing. Dušan Rusňák komisiu informoval o podaní žiadosti AD HOC o finančný príspevok  

na rekonštrukciu palubovky v športovej hale Malina. Tiež informoval o zmenách cien energií, ktoré 

spôsobili 5. násobný nárast výdavkov AD HOC na energie. Toto zvýšenie sa v tomto roku premietne 

do zvýšenia cien vstupného o 20%.  

Mgr. V. Handl informoval o budovaní detského ihriska v areály ZŠ Záhorácka. V budúcnosti by 

chcela škola získať finančné zdroje na vybudovanie workoutového ihriska. Diskutovalo sa tiež 

o problémoch v areály školy, nakoľko športoviská využíva okrem školy aj široká verejnosť.  

 

Uznesenie č. 3/2022 

Komisia odporúča zriaďovateľovi škôl aby poveril riaditeľov základných škôl, v ktorých  

sa nachádzajú verejné športoviská aby vypracovali rozvrh využívania týchto športovísk, s ktorým by 

oboznámili výveskou verejnosť.  

 



Zasadnutie ukončil  predseda komisie Mgr. Anton Pašteka a prítomným poďakoval za účasť. 

  

 

 

Prílohy : 

- prezenčná listina 

- rozdelenie dotácií pre Iné organizácie (INO) 2022 

 

 

Zapísal : Mgr. Darina Pelecová 

V Malackách, 11.02.2022  

 

 

 

 

 

 

 

                                                v. r. 

 

                  Mgr. Anton Pašteka 

       predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Prehľad žiadostí a prerozdelenia dotácií z rozpočtu mesta pre iné neziskové  organizácie (INO) – na rok 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácie pre iné neziskové organizácie boli prerozdelené a odporúčané na schválenie Komisiou pre šport a mládež MsZ v Malackách zo dňa 09.02.2022 

Vysvetlivky k poznámkam: *         

Vyhodnotenia žiadosti sa nezúčastnili členovia komisie, ktorí sú k žiadosti alebo k žiadateľovi o dotáciu v konflikte záujmov    

     

 

 

Spracovala: Mgr. D. Pelecová 

  Občianske združenie a 
organizácia - žiadateľ 

Dátum 
doručenia 

žiadosti 

Účel dotácie Výška 
žiadanej 

dotácie v € 

Výška 
schválenej 
dotácie v € 

Poznámka 

1 Vojenský veterán Bratislava 14.12.2021 na celoročnú činnosť 800 300   

2 ZSF Klub filatelistov 52 - 32 
Malacky 

3.1.2022 na celoročnú činnosť 400 300 * 

3 69.Zbor M.R. Štefánika Slovenský 
skauting Malacky 

4.1.2022 na celoročnú činnosť 600 500   

4 SZZ ZO 6-56 Nad Výhonom 12.1.2022 na celoročnú činnosť,  zlepšovanie 
životného prostredia, enviro 

500 275   

5 SZZ ZO 6-53 Prídavky 24.1.2022 rekultivácia brehov jazierka, spevnenie 
brehov, čistenie hladiny a okolia 

750 275   

6 Pomáhať a chrániť Slovensko 26.1.2022 na celoročnú činnosť, enviromentálna 
činnosť 

500 50   

7 Naučme sa učiť 27.1.2022 nákup špeciálnej edukačnej pomôcky 200 200   

8 SPZ PZ Malačan 28.1.2022 Projekt: za lepší život obyvateľov 
Malaciek aj zvierat 

500 500   

  SPOLU     4250 2400   


