
Informácia o zahraničných kontaktoch zástupcov mesta Malacky 
za obdobie roku 2002 

 
 
5.2.2002 
Slov.samospráva+Mesto Szarvaš, pp.Mótyán, Dr.Gyalog / Malacky; zást.prim., posl.Trenčíková 
Vrátenie zapožičaných predmetov, rokovanie o plánovaných oslavách 280. výročia príchodu Slovákov 
na Dolnú zem a o forme príspevku Malaciek na pamätník Slovákov na Szarvaši 
  
22.3.2002 
Mesto + OA Veselí n.Mor. / Veselí; zást. prim., Mgr. P. Makyta a dievčatá-basketbalistky (Gym.MA) 
Turnaj v basketbale dievčat (3 družstvá) – na pozvanie OA a Mesta Veselí n.Mor., rokovanie so zást. 
mesta Žnin o pripravovanom futbalovom turnaji ml. žiakov v Žnine a v Malackách 
 
12.4.2002  
Veľvyslanec USA, p. Ronald Weiser / Malacky; primátor, zást. prim. 
Prijatie veľvyslanca USA a jeho zástupcu, p. Scotta Thayera, pri príležitosti veľvyslancovej návštevy 
nášho mesta 
 
20.4.2002  
Starostovia a primátori rakúskych dedín a miest / Malacky; primátor, zást. prim. 
Návšteva mesta Malacky v rámci návštevy delegácie starostov a primátorov rakúskych pohraničných 
dedín a miest (okr. Gänserndorf) na Záhorí, prehliadka chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 
Sväté schody, oboznámenie sa s históriou mesta 
 
27.4.2002 
Okresné veliteľstvo hasičov Gänserndorf / Angern a okolie; delegácia MsHZ Malacky (p.Šíra a ďalší) 
Účasť na veľkom cvičení 6. a 14. Jednotky pomoci pri katastrofách (Mödling a Viedeň-okolie) 
            2/3 
15.5.2002 
Japonská delegácia (7 čl.) inštitútu demograf. výskumu / MsÚ Malacky; zást.prim., Mgr.Potočňáková 
Návšteva v rámci oboznámenia nás s účelom demograf.analýzy v meste a v okolitých obciach. 
 
20.-22.6.2002  
Predstavitelia partnerských miest a pedagogický personál, sprevádzajúci súťažiace deti z Albertirše 
(H), Crespelano (I), Veselí n.Mor. (CZ) a Žnina (PL) / Veselí nad Moravou; primátor, zást.prim., Mgr. 
Potočňáková, posl.Trenčíková, Mgr. Zetková-riad. ZCK 
Kultúra bez tlmočníka – súťažné stretnutie detí umeleckých škôl z partnerských miest 
 
21.6.2002  
Zástupcovia miest, obcí, organizácií SR+ČR / Veselí n.Mor.; zást. primátora 
Rokovanie predstavenstva a Valného zhromaždenia členov Spolku na podporu Pomoravia, ktorého je 
mesto Malacky členom 
 
24.-26.6.2002  
Hádzanárske družstvo partner.mesta Albertirša (H) / Malacky; zást.primátora 
Tréningový pobyt v Malackách na požiadanie vedenia partnerského mesta (recipr. návšteva v 12/2002) 
 
28.-30.6.2002  
Futbal. mužstvá st. žiakov a predstavitelia partner. miest / Veselí n.Mor.; posl. Čurka, tréner + vedenie 
mužstva st. žiakov Malaciek (3 dosp.) 
Účasť futbal. mužstva starších žiakov Malaciek na medzinár. turnaji mužstiev partnerských miest 
 
4.-7.7.2002  



Futbal. mužstvá ml.žiakov a predstavitelia partn.miest / Žnin (PL); prednosta MsÚ, posl. Čurka, tréner 
+ vedenie mužstva ml. žiakov Malaciek (3 dosp.) 
Účasť futbal. mužstva starších žiakov Malaciek na medzinár. turnaji mužstiev partnerských miest 
 
10.7.2002  
Predstavitelia manažmentu priem.parkov Kärnten (A)/ Klagenfurt, Villach (A); primátor, zást.prim. 
Študijná 1-dňová návšteva manžmentu priem. parkov rakúskej krajiny Kärnten o zakladaní, správe 
a riadení PP, spoločne so zástupcami OkrÚ Malacky, MH SR a SARIO 
 
19.-21.7.2002  
Slov.samospráva a vedenie mesta Szarvaš / Szarvaš; predn.MsÚ, posl. Trenčíková, Mgr. Potočňáková 
Oslavy 280.výročia príchodu Slovákov na Dolnú zem za prítomnosti aj ďalších delegácií partn. miest 
 
29.8.-1.9.2002  
Futbal. mužstvá ml.žiakov a predstavitelia partn.miest / Malacky; primátor, zást.prim., predn. MsÚ, 
posl. Čurka, posl. Baláž, členovia šport.komisie, tréner + vedenie mužstva ml. žiakov Malaciek 
Účasť futbal. mužstva ml. žiakov Malaciek na odvetnom medzinár. turnaji mužstiev partner. miest 
7.9.2002  
Ing. Leopold Abraham, starosta Angern + DHZ Angern (A) / Malacky; primátor, zást.prim., čl. DHZ 
Súťaž hasičských zborov (prizvaní aj členovia DHZ Angern) o Putovný pohár primátora Malaciek 
 
3.-6.10.2002  
Zástupcovia partn. miest Szarvaš a Veselí n.Mor. / Malacky; primátor, predn.MsÚ, Mgr.Potočňáková 
Malacké dni 2002 – návšteva hostí z partnerských miest pri príležitosti tejto kult.-spol. akcie. 
 
Očakávaná akcia: 
18.-20.10.2002 
Vedenie mesta Bisamberg (A), zást. agentúry Weinviertel Zistersdorf / Bisamberg; zást.prim., umelci 
Malaciek (ZUŠ)  (pobyt našich umelcov v Rakúsku hradí Weinviertel Management z peňazí projektu) 
Slávnostné otvorenie výstavy prác rakúskych a slovenských umelcov (z Malaciek) v rámci projektu 
„Umenie bez hraníc – umelci prihraničných regiónov“ 
 
 


