
 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre pamätihodnosti mesta konaného dňa 28.09.2022 v zasadačke 

č. 406 MsÚ v Malackách, Bernolákova 5188/1A 
 
 
Prítomní:  
 
Predseda:  Mgr. Martin Macejka 
 
Členovia: Ing. Milan Ondrovič, PhD. 
 Ing. PhDr. Lucia Vidanová 
 Ing. Adam Janík, PhD. 
 Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.        
  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Zoznam pamätihodností – aktualizácia. 
3. Plán činností na rok 2022  
4. Záver 

 
1. Ing. Ondrovič privítal nových členov komisie a predstavil nového predsedu 

komisie Mgr. Macejku.  
2. Zoznam pamätihodností bude prílohou tejto zápisnice, sú v ňom uvedené objekty 

v správe mesta, ale aj hroby súkromných vlastníkov, ku ktorým mesto získalo 
súhlas na zaradenie do zoznamu pamätihodností.  

3. Prítomní si prešli pracovný zoznam pamätihodností a na základe toho sa dohodli 
na nasledovnom:  

a. Pán Macejka upozornil, že od súkromných vlastníkov objektov/hrobov sú 
potrebné súhlasy. Tieto súhlasy už boli získané formou emailovej 
komunikácie. Pozn. požiadať p. Parákovú, vedúcu právneho oddelenia, 
o vzor súhlasu.  

b. Ďalej pán Ondrovič odprezentoval dôvod zaradenia športovej haly Malina 
medzi pamätihodnosti mesta. Uviedol, že ide o budovu s výraznou 
architektúrou, ktorá formuje centrum mesta, zmenila a na dlhu dobu 
vytvorila genius loci pre danú časť centra mesta. Mesto má ambíciu 
zrekonštruovať daný objekt v rámci čerpania finančných zdrojov z Plánu 
obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“). Jednou z podmienok čerpania z 
výzvy z POO je zaradenie objektu do zoznamu pamätihodností. pán 
Macejka navrhol, aby sa preverili autorské práva projektanta tykajúce sa 
športovej haly. 

c. Pridanie 2. najstaršieho hrobu do zoznamu pamätihodností v Malackách na 
návrh p. Macejku – hrob  Jozefa Mayera. Hrob je z konca 19. storočia, ide 
o obchodnícku rodinu. Spĺňa kritérium veku, významu (patril medzi 
malackú honoráciu) a ohrádka aj umelecké kritérium. 

d. Posledným prerokovaným bodom zasadnutia bol rozpočet a požiadavka, 
aby bola položka pamätihodností zaradená do rozpočtu aj v budúcom roku 
v rovnakej výške. 



 

 

4. Uvedený zoznam pamätihodností bol jednohlasne odsúhlasený všetkými 
prítomnými členmi komisie. Nakoniec predseda komisie p. Macejka poďakoval 
všetkým prítomným členom za účasť. 

 
 
Príloha: 
Zoznam pamätihodností 
 

 
 
 
 
    Mgr. Martin Macejka 
        predseda komisie 
 
V Malackách: 28.09.2022 
Zapísala: Gabriela Bedard 
 



Objekty vo vlastníctve mesta 

Kaplnka pri starom cintoríne Břeclavská ulica   E1658/1  LV2414 
Postavená 1945, používaná na 
vystavenie zosnulých pri pohreboch. 

ZUŠ (bývalá maďarská štátna škola) Záhorácka  1918   

Postavená 1894 pre účely školy, 
stavbu realizoval významný 
malacký staviteľ Ján Terebessy.  

Kino Hviezdoslavova 3 1778 C4460/1 LV2935 

Postavené 1926, hodnotné 
z hľadiska veku, architektúry 
i funkcie. 

ZŠ Dr. J. Dérera Gen. M. R. Štefánika 7 7   LV10350 

Postavená 1932 podľa projektu 
architekta Chorváta. Skvost 
funkcionalistickej architektúry. 

Kaplnka sv. Anny Stupavská     
Postavená 1880, neorománska 
architektúra. 

Športová hala Malina Sasinkova 2 901 C2841 LV2935 
Významný projekt modernej 
architektúry 

   
 
Hroby vo vlastníctve mesta 
(Hodnota hrobov v meste sa posudzuje podľa troch kritérií – vek, architektonicko-umelecká podoba a význam pochovanej osoby.) 
Hlavný kríž    Rozhranie sektorov Podstavec pochádza z roku 1868, vek vyše 150 rokov. Kríž je ústredným miestom cintorína. 
Františkánske hroby    Sektor A (bez čísiel) V období 1888-2001 tu bolo pochovaných 22 ľudí, z toho dvadsať rehoľníkov, jeden diecézny 

kňaz a jeden laik, ktorý nebol v reholi. 
Mjr. Dubovský     Sektor A (č. 262) Dôstojník Červenej armády, zúčastnil sa na oslobodzovaní mesta koncom 2. svetovej vojny. 
Ing. Gustav Bittner     Sektor B (č. 281) Pálffyovský úradník – lesmajster, zaslúžil sa o obnovenie siete rybníkov pred Malackami. 

Významný je aj obelisk, najvyšší náhrobok na cintoríne. 
Dr. Jozef Kováč    Sektor C (č. 1073) Malacký rodák a zároveň tunajší farár a dekan, pápežský komorník, člen zastupiteľstva. 
Ľudovít Entner    Sektor D (č. 1355) Najstarší zachovaný náhrobok na cintoríne. Ľ. Entner bol aj starostom Malaciek.  
Michal Tillner     Sektor D (č. 1611) Maliar a zberateľ, iniciátor a spoluzakladateľ malackého múzea. 
Juraj Križan  Sektor D (č. 1615) Tajomník malackého športového klubu. Hrob spĺňa aj kritérium veku. (Aktuálne bez nájomcu, 

navrhujem do správy mesta.) 



 
Hroby, ktoré majú v nájme súkromné osoby (súhlasia so zaradením do zoznamu + hroby potrebujú rekonštrukciu) 

Křemenák Sektor B (č. 296) Pálffyovský úradník – štolba, člen malackého športového klubu. Náhrobok spĺňa aj kritérium 
architektonicko-umelecké. 

Prenoszil Sektor B. (č. 282) Pálffyovský najvyšší úradník – správca. V hrobe je tiež pochovaný historik, učiteľ, športový 
funkcionár J. V. Trebišovský. Táto hrobka spĺňa všetky uvedené kritériá. 

Jozef Mayer Sektor D (č. 1528) hrob z konca 19. storočia, obchodnícka rodina. Hrob spĺňa kritérium veku, významu (patril 
medzi malackú honoráciu) a ohrádka aj umelecké kritérium 

 
 


