
Komisia pre šport a mládež Mestského zastupiteľstva v Malackách, 
 Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

Dátum : 30.08.2021 o 16:00h 
Miesto konania : CVČ Malacky 
 
Predseda komisie – Mgr. Anton Pašteka 
Podpredseda komisie – Ladislav Čas 
Prítomní členovia komisie – Mgr. Alžbeta Šurinová , Ing. František Hlavatý, Marcel Bulla ,  
Milan Merc , Mgr. Vladimír Handl , Ing. Pavol Oreský 
Neprítomní členovia komisie/Ospravedlnení – Jan Brandejs , Mgr. Darina Pelecová  
Prizvaní  hostia  –  p. Čurka , p. Šimoník – DHZ , p. Rusňák – riaditeľ AD HOC Malacky , p. Haba – 
1.ZŠ 
 
Program: 
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Anton Pašteka , ospravedlnil tajomníčku komisie, 
ktorá sa nemohla dostaviť na zasadnutie komisie z titulu čerpania dovolenky a člena komisie  
p. Brandejsa. V úvode zasadania bol schválený nasledovný program: 
 

1. Otvorenie 

2. Organizačné zabezpečenie ,,Večerného behu zdravia,, 

3. Príprava behu ,, Malackej X ,, 

4. Príprava mestskej akcie ,, Vyhlásenia najlepších športovcov mesta Malacky za 2019 a 2020 ,, 

 
K bodu 1) 
Predseda komisie informoval členov  od programe zasadnutia. Poveril člena komisie Ing. Františka 
Hlavatého o vytvorenie zápisnice zo zasadania komisie. 
 
K bodu 2) 
Úvodom predseda komisie Mgr. Anton Pašteka informoval o stave príprav toho mestského podujatia, 
ktoré sa uskutoční v piatok 10. septembra 2021 ak to pandemická situácia dovolí. Členovia komisie 
a prizvaní hostia si rozdelili úlohy, ktorých splnenie by malo viesť úspešnému priebehu tohto podujatia. 
 
K bodu 3) 
Predseda komisie Mgr. Anton Pašteka informoval o stave príprav toho mestského podujatia, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 16. októbra 2021 ak to pandemická situácia dovolí. Členovia komisie a prizvaní 
hostia si rozdelili úlohy, ktorých splnenie by malo viesť úspešnému priebehu tohto podujatia. Ďalej  
 
sa dohodli, že najbližšie stretnutie organizačného tímu by sa malo uskutočniť v pondelok 13.9.2021. 
Budú zaslané pozvánky jednotlivým pozvaným členom. 
 
 
 
 
 



K bodu 4) 
Úvodom členka komisie Mgr. Alžbeta Šurinová informovala o stave príprav toho mestského podujatia, 
ktoré je naplánované na piatok 26. novembra 2021 v kinosále miestneho kina. Členovia komisie sa 
dohodli na ďalšom stretnutí, kde budú prijaté konkrétne jednotlivé úlohy k úspešnému priebehu tohto 
podujatia. 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                                                  ......................................... 
   Ing. František Hlavatý                                                                              Mgr. Anton Pašteka 
         zapisovateľ                                                                             predseda Komisie pre šport a mládež 
  
 


