
                                                                                  ZÁPISNICA  

                          zo zasadania komisie pre šport a mládež zo dňa 15.2.2019 , zasadacia 
miestnosť  
                                  v priestoroch CVČ Malacky, Martina Rázusa 2383/30, 901 01 Malacky 
                                                                 v čase od 16:00  do  18:30

Prítomní:

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
Neprítomní členovia komisie – Mgr. Milan Haba , Jan Brandejs        
Ospravedlnená : Andrea Batková – tajomníčka komisie

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Anton Pašteka , ospravedlnil tajomníčku 
komisie, ktorá sa nemohla dostaviť na zasadnutie komisie pre chorobu. Zároveň oznámil 
prítomným členom odstúpenie Mgr. Milana Habu z komisie pre šport a mládež pri MsZ 
v Malackách. V úvode zasadania bol schválený nasledovný program:

⦁ Predstavenie jednotlivých členov komisie

⦁ Odsúhlasenie záležitostí spojených so zasadaniami komisie

⦁ Oboznámenie s plánom mestských športových podujatí pre rok 2019

⦁ Príprava mestskej akcie ,, 13. ročník vyhlásenia najlepších športovcov 
a najšportovejšej školy 2018 ,,

Hlasovali : 7
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
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K bodu 1)

Predseda komisie informoval členov  komisie o novo zloženej komisii pre šport a mládež pre 
volebné obdobie 2019 – 2023, predstavil jednotlivých členov. Vysvetlil oblasť pôsobnosti 
uvedenej komisie, zodpovednosti a právomoci komisie a jednotlivých členov. Informoval 
o odstúpení zvoleného člena komisie Mgr. Milana Habu z uvedenej komisie. Komisia 
odsúhlasila doplnenie komisie na schválený počet členov komisie MsZ t.j. 9 členov. Poveril 
člena komisie Ing. Františka Hlavatého o vytvorenie zápisnice zo zasadania komisie.

Uznesenie: Komisia odporúča vedeniu mesta doplnenie schváleného počtu členov komisie 
na 9 členov.

Hlasovali : 7
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0

K bodu 2)

Predseda komisie otvoril diskusiu k harmonogramu zasadaní komisie športu a mládeže pre 
volebné obdobie. Prítomní odsúhlasili, že zasadania komisie sa budú uskutočňovať 
v termínoch pred mestským zastupiteľstvom väčšinou v stredu v čase od 16:30 a to buď 
v priestoroch Mestského úradu alebo CVČ Malacky podľa potreby.

Uznesenie: Komisia dáva na vedomie vedeniu mesta.

Hlasovali : 7
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0

K bodu 3)

Predseda komisie oboznámil členov s plánom schválených mestských akcii pre rok 2019 :

Január – 10. ročník turnaja v ľadovom hokeji ZŠ a SŠ
22. marec – 13. ročník vyhlásenia najlepších športovcov a najšportovejšej školy 2018
8. máj – 47. ročník Behu oslobodenia
28.máj – 44. ročník Putovného pohára MDD v šachu
31.máj – športové hry malackej mládeže o Putovný pohár primátora mesta Malacky
27.jún – 9. ročník Memoriálu P. Patscha v cyklistike
18.august – 12. ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú
August – športový deň zdravotne postihnutej mládeže

6.september – 36. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP
September – 12. ročník Regionálneho šachového festivalu
21.september – 36. ročník Behu malacká desiatka , 14. ročník Behu malacký kilometer
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Uznesenie: Komisia berie na vedomie navrhnuté mestské športové podujatia pre rok 2019, schválené 
MsZ. 
Hlasovali : 7
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu 4)

Úvodom členka komisie Mgr. Alžbeta Šurinová informovala o stave príprav toho mestského 
podujatia, ktoré sa uskutoční v piatok 22. marca v spoločenskej sále MCK. Následne členovia 
komisie na základe návrhov z jednotlivých športových klubov a organizácii odhlasovali 
návrhy pre udelenie ocenení najlepších športovcov a športových kolektívov za rok 2018. Čo 
sa týka ocenenia najšportovejšej školy prebieha spracovanie podkladov na jednotlivých 
školách.

Uznesenie: Komisia dáva na vedomie vedeniu mesta informáciu o príprave mestského 
podujatia.

Hlasovali : 7
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0

...........................................                                                                  .........................................

   Ing. František Hlavatý                                                                              Mgr. Anton Pašteka
         zapisovateľ                                                                             predseda Komisie pre šport a 
mládež
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Príloha: prezenčná listina
Malacky: 15.2.2019
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