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

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

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie 
 

Dátum:    12.6.2019 
Miesto konania:   CVČ Malacky  
Prítomní členovia a hostia:  Mgr. Anton Pašteka - predseda 

Mgr. Alžbeta  Šurinová - člen 
Ing. František Hlavatý - člen 
Ing. Pavol Oreský - člen   
Marcel Bulla - člen 
Ján Brandejs - člen 
Milan Merc - člen 

 
Ospravedlnení členovia:  Mgr. Vladimír Handl - člen 

Ladislav Čas - podpredseda 
 
Program:  
1.Otvorenie 
2. Pripomienky k materiálu – Z44/2019 Zámer výstavby športového tréningového komplexu 
3. Rôzne 

 
 

K bodu 1. Otvorenie   
Zasadnutie otvoril predseda komisie Mgr. Anton Pašteka, ktorý všetkých prítomných privítal 
a poďakoval za účasť na mimoriadnom zasadnutí komisie. 
 
 
K bodu 2. Pripomienky k materiálu – Z44/2019 Zámer výstavby športového tréningového 
komplexu 
Predseda komisie prítomných vyzval k diskusii a predneseniu pripomienok k výstavbe športového 
tréningového komplexu. Z diskusie, do ktorej sa zapojili všetci prítomní členovia komisie vzišli aj 
napriek koncepcii projektu, s ktorou všetci zúčastnení súhlasia, nasledovné pripomienky, otázky 
a doporučenia: 

- Chýbajú stravovacie služby 
- Chýbajú ubytovacie služby – možno aj internátneho typu 
- Chýbajú priestory pre regeneráciu, rehabilitáciu 
- Chýbajú služby pre verejnosť – fitness, wellnes a pod. 
- Chýba zázemie pre trénerov v ŠH aj ZŠ 
- Chýba zasadačka alebo školiaca miestnosť 
- Je vhodné umiestniť atletickú dráhu vedľa ľadovej plochy? Je dostatočne dlhá? Cena 

prenájmu? 
- Aký bude povrch v ŠH? 
- Aká bude výška haly? 
- Ako bude prevádzkovaný priestor pre silovo-kondičnú prípravu, chýbajú šatne... 
- Prevádzkové hodiny bufetu? Ak je trvalý chýbajú sociálne zariadenia, sklad a pod. 
- Aké sú podmienky SOŠV pre poskytnutie dotácie? 
- Aký je plánovaný výnos z prenájmu? 
- Ako budú oddelené ŠH a ZŠ? Zvuková a tepelná pohoda? 
- Chýba priamy vstup na palubovku a ľadovú plochu v prípade, koncertov, výstav a iných 

športovo-spoločensko-kultúrnych aktivít 
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- Veľkosť ŠH by sa dala rozšíriť aby sa tak získali 2 basketbalové ihriská a 2 tenisové kurty 
- Chýba zahrnuté športové odvetvie tenis 
- Skladové priestory ŠH a ZŠ sú nedostačujúce 
- Je možné rozlíšiť energetické prevádzkové náklady na ŠH a ZŠ? 
- Aká bude spolupráca pri prevádzke komplexu so športovými klubmi v meste? 
- Gymnastická telocvičňa je priestor, ktorý by mohlo využívať širšie spektrum športov, preto ju 

urobiť komplexnejšiu pre všetky športy 
- Lezeckú stenu z projektu zrušiť 
- Je uvedený odhad nákladov a výnosov reálny? 
- Aký počet zamestnancov bude v objekte pracovať a aké budú ich profesijné zaradenia? 
- Aké budú mzdové náklady? 
- Aké budú ceny prenájmu v prípade celej telocvične a polovice? 
- Aká bude vyťaženosť komplexu v doobedných hodinách? 
- Chýba špecifikácia nákladov na prevádzku ZŠ 
- Aká je predpokladaná vyťaženosť a cena prenájmu ľadovej plochy? 
- Je v projekte zohľadnené využitie ŠH Malina? Nie sú niektoré športoviská v komplexe 

duplicitné s ŠH Malina? 
- Aké bude kapacitné využitie športovísk? 
- Ako bude využívané teplo vznikajúce pri výrobe ľadu? Odvádzanie, prípadne využitie? 
- Neboli oslovené kluby v meste s dopytom, čo by preferovali v komplexe 
- Počet šatní sa zdá byť nepostačujúci 

 
Uznesenie č.18/2019 
Komisia odporúča všetkým pripomienkam, návrhom, otázkam a odporúčaniam venovať pozornosť 
a navrhuje stretnutie s primátorom mesta ako aj architektom projektu, kde by sa prerokovali všetky 
pripomienky komisie k návrhu športového tréningového komplexu. 
 
Hlasovanie: ZA:  7          PROTI: 0      ZDRŽAL SA:  0 
 
 
K bodu 3. Rôzne 
Komisia sa dohodla, že najbližšie riadne zasadnutie komisie bude v pondelok 17. 6. o 16.30h 
v budove MsÚ, kde sa prerokujú materiály k mestskému zastupiteľstvu. 
 
 
Zasadnutie ukončil predseda komisie a prítomným poďakoval za účasť. 

 
 
V Malackách: 15.6.2019        

 
 
 
Príloha: prezenčná listina 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ján Brandejs                                     Overil: Mgr. Anton Pašteka, predseda komisie 


