
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie pre kultúru a cestovný ruch zo dňa 16.06.2022 

v priestoroch Mestského centra kultúry, Záhorácka 1919, Malacky 

v čase od 17,00  do 19,00 hod. 

 

 

Predseda komisie -  Mgr. Martin Macejka 

Podpredseda komisie - PhDr. Ing. Lucia Vidanová 

Členovia komisie -  Bc. Milan Kojs, Ing. Štefan Hronček, Lenka Osuská 

Ospravedlnení: Bc. Stanislav Bellan, Andrej Vaculovič,  Ing. Ivana Kovárová, Mgr. Pavlína Habová 

Tajomníčka komisie: Mgr. Katarína Krišková 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Mgr.Martin Macejka. V úvode zasadnutia bol schválený 

nasledovný program: 

 

1. Návrh na schválenie predĺženia spolupráce – MAS Dolné Záhorie  Z58/2022 

2. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 Z60/2022 

3. Stratégia rozvoja kultúry  

4. Rôzne 

 

Hlasovali:5  za:5   proti: 0             zdržal sa: 0  

 

K bodu 1) 

V bode 1 komisia prerokovala návrh na schválenie predĺženia spolupráce MAS Dolné Záhorie, 

ktorá je zoskupením predstaviteľom verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych 

záujmov s cieľom rozvoja regiónu.  

 

Uznesenie: komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho schváliť bez pripomienok. 

  

Hlasovali:5  za:5   proti: 0             zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 2) 

Predseda komisie podrobne oboznámil členov komisie s návrhom na V. zmenu rozpočtu mesta 

Malacky na rok 2022, v ktorom dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte 

finančných operácií, najmä čo sa týka oblasti kultúry.  

 

Uznesenie: komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho schváliť bez pripomienok. 

 

Hlasovali:5  za:5   proti: 0             zdržal sa: 0  



 

K bodu 3) 

 Členovia komisie sa v tomto bode venovali pripravovanej stratégii rozvoja kultúry v meste a 

navrhli harmonogram ďalšieho postupu prípravných prác a rozpracovanie zdieľaného dokumentu. 

Komisia sformuluje okruh ľudí, ktorý prerokuje a pripraví uvedený dokument do konca septembra 2022.  

 

K bodu 4) 

 V bode rôzne komisia zhodnotila kultúrne akcie  konané v mesiaci máj a jún. Deň detí a 1.máj 

mali veľmi pozitívne ohlasy a boli výborne zvládnuté zo strany usporiadateľov. Členovia komisie  

diskutovali i o akciách, ktoré budú prebiehať v nasledujúcom období ako Malacká šošovica, Divadelné 

šermohranie, Malacké kultúrne leto.  

 Komisa sa venovala aj otázke ochrany pamätihodností.  

 

 

 

                    v.r.        v.r. 

        Mgr. Katarína Krišková           Mgr. Martin Macejka 

          tajomníčka komisie                               predseda Komisie pre kultúru a cestovný ruch 

 

Malacky 16.06.2022  


