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

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

Dátum : streda 28.8.2019 
Miesto konania : CVČ Malacky  
Prítomní členovia a hostia  : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice 
 
Ospravedlnení členovia komisie :  
Ladislav Čas - podpredseda komisie, Andrea Baťková – tajomníčka komisie 
 
Program :  
 

1.   Otvorenie 
2.   Organizácia akcie  „Večerný beh zdravia “ 
3.   Organizácia akcie  „Malacká X“ 
4.   Rôzne 
 

K bodu 1. Otvorenie   
 

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Anton Pašteka, predseda komisie, privítal prítomných členov 
komisie, spoluorganizátorov Večerného behu zdravia  a riaditeľa AD HOC Ing. Dušana Rusňáka. 
Na úvod predseda komisie informoval členov komisie, že obdržia prostredníctvom mailu 
pripomienkovanú verziu plánu  tréningového športového centra Malacky . V prípade, že členovia budú 
mať ešte pripomienky, treba ich zaslať Ing. Dušanovi  Rusňákovi. 
Ďalej informoval o uskutočnenom podujatí ,, 12. Ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú“, ktorá sa 
uskutočnila 18.8.2019. 
 
 
K bodu 2.  Organizácia akcie  „Večerný beh zdravia “ 

 
Mgr. Anton Pašteka, predseda komisie oboznámil prítomných s propozíciami 36. ročníka Večerného 
behu zdravia – Beh vďaky SNP.  Boli prediskutované jednotlivé body propozícií, zodpovednosti a stav 
príprav. Bolo dohodnuté, že organizačný výbor sa stretne ešte v užšom vedení neoficiálne v stredu 
4.9.2019 pre poslednú kontrolu úloh a kontrolu pripravenosti na toto podujatie. 
Ďalej predseda komisie Mgr. Anton Pašteka informoval prítomných o filatelistickej akcii spojených 
s Večerným behom zdravia. 
 
Do diskusie sa zapojili Mgr. Pašteka, Mgr. Šurinová, Ing. Hlavatý.  
 
K bodu 3.  Organizácia akcie  „Malacká X“ 

 
Mgr. Anton Pašteka, predseda komisie oboznámil prítomných  s termínom konania podujatia 
„Malacká X“ ktorá sa uskutoční v sobotu  26.10.2019 v priestoroch Zámockého parku. Nakoľko 
neboli prítomní na zasadaní komisie p. Čas ( riaditeľ pretekov ) a  p. Handl ( zodpovedný za časomieru 
na podujatí ) bolo odsúhlasené, že k podujatiu „Malacká X“ zvolá predseda komisie zasadnutie 
začiatkom mesiac Október 2019. 
 
Príloha : prezenčná listina 
Zapísal : Ing. František Hlavatý  
V Malackách : 28.8.2019       Mgr. Anton Pašteka 

  predseda komisie 


