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

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

Dátum : 14.8.2019 
Miesto konania : MsÚ Malacky  
Prítomní členovia a prizvaní hostia  :  
Mgr. Anton Pašteka - predseda 
Ladislav Čas - podpredseda 
Ing. František Hlavatý – člen   
Mgr. Vladimír Handl - člen 
Ing. Pavol Oreský - člen 
 
Ospravedlnení členovia komisie :  
Milan Merc – člen 
Ján Brandejs - člen 
Mgr. Alžbeta  Šurinová - člen 
Marcel Bulla – člen 
 
Prizvaní hostia :  
Ing. Dušan Rusňák- riaditeľ AD HOC   
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. - primátor mesta 
Mgr. art. Branislav Škopek  
Zástupcovia športových klubov ( hádzaná, florbal) 
 
 
Program :  
1) Otvorenie 
2) Prerokovanie Výstavby športového tréningového komplexu 
3) Záver 
 
 
 
 

 
K bodu 1. Otvorenie   

 
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Anton Pašteka, predseda komisie, privítal prítomných členov 
komisie, primátora mesta JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD. , architekta Mgr. art. Branislava 
Škopeka, riaditeľa AD HOC Ing. Dušana Rusňáka a zástupcov športových klubov za hádzanú  
p. Baláž a p. Sivák a za florbal p. Divinský). 
Úvodom primátor prítomných informoval, že už je založená mestská s.r.o. Šport aréna 
Malacky a konateľom je menovaný Ing. Dušan Rusňák. Teraz sa začnú pripravovať ďalšie 
úlohy a dokumentácie   k výstavbe športového komplexu. V prvom polroku budúce roka by 
mohlo byť vydané stavebné povolenie a koncom roka 2020 vybraný dodávateľ pre tento  
športový komplex. 



Mgr. art. Branislav Škopek uviedol o zmenách v situačných nákresoch , ktoré boli čiastočne 
prerokované s jednotlivými klubmi. Následne sa diskutovalo o doladení jednotlivých 
priestorov  či na prízemí tak aj na poschodí. Diskutovalo sa hlavne o počte šatní či na prízemí 
tak aj na poschodí,  ubytovacej časti, chýbajúcej miestnosti na regeneráciu, deliteľnosť  haly 
buď na dve alebo tri časti s protihlukovou plachtou. 
 
Záverom sa komisia dohodla o upravení priestorov a doplnení  nasledovne :   
Optimalizovať počet divákov v športovej hale  
Doriešiť deliteľnosť haly na 2 a 3 časti s protihlukovou plachtou 
Vytvoriť priestor na regeneráciu hráčov 
Upraviť zasadačku min. pre 12 ľudí 
Vytvoriť sklad pre hokejovú časť 
 
 
Upravená štúdia bude následne elektronicky zaslaná členom komisie pre šport a mládež. 
 

 
 
 

K bodu 3. Záver 
 
 

Záverom predseda komisie pozval všetkých prítomných na výstup na Vysokú, ktorá sa 
uskutoční túto nedeľu 18.8. 2019. Zasadnutie ukončil predseda komisie a prítomným 
poďakoval za účasť. 
 
Príloha : prezenčná listina 
Zapísala : Andrea Baťková 
V Malackách : 15.8.2019        
 
 

Mgr. Anton Pašteka 
  predseda komisie 

 


