
Zápisnica č. 6/2021 
 

    ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
         11.10.2021 

        Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 
 
 
Prítomní: p. Branko Semančík, Branislav Javorek, Štefan Gubrica,   
Jozef Petrovský, Miroslav Janky, Marián Bohunský, Karel Šula,  
Radek Šatka – tajomník Komisie športu  
Neprítomní: 2 
Ospravedlnení: 1 
Neospravedlnení: 1 
Hostia: 0 
 
 
Začiatok 17:00 hod.,  ukončenie 18:45 hod. 
 
Progam: 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Protipandemické opatrenia a šport  
3. Zhrnutie podujatí za September 2021 
4. Plánované športové podujatia na Október 2021 
5. ŠK Profi-návrh na dobudovanie nádstavby 
6. Revitalizácia Beňovského 
7. Vývoj návrhu na nové florbalové ihrisko 
8. Rôzne 
9. Záver 
 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík pozdravil všetkých členov. 
Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal hlasovať. 
  
Hlasovanie:       hlasovalo: 7          za:  7          proti: 0           zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
  
 
K bodu 2  
Komisia športu si objasnila aktuálne opatrenia a obmedzenia v športe a hromadných 
športových podujatí. 
 
 
K bodu 3 
Tajomník komisie informoval o športových podujatiach za mesiac september  
- Cez hody na schody 
- Futbalový Hodový turnaj 
- Atletická Dúbravská Miniliga 
- Bowlingová liga seniorov 3. kolo 



- Šachový turnaj 
K bodu 4 
Tajomník komisie športu informoval komisiu o plánovaných športových podujatiach na 
mesiac september.  
 
- Atletická Dúbravská Miniliga – Veľké Finále 
- Šprintuj Ty a Pes 
 
 
K bodu 5 
Komisia sa zaoberala návrhom nádstavby, o ktorú žiadal Dúbravský športový klub ŠK Profi. 
Komisia športu sa k žiadosti stavby nevyjarila, nakoľko to nespadá do jej kompetencie 
a žiadosť ako takú zobrala na vedomie.  
 
 
 
K bodu 6 
V tomto bode sa komisia zaoberala revitalizáciou štadióna Beňovského. Všetkým členom bol 
zaslaný postoj právneho oddelenia z pohľadu vlastníkov pozemkov a odporúčanie 
prediskutovať túto problematiku so stavebným úradom. Poslanec Š.Gubrica sa podujal zhostiť 
tejto úlohy.  
 
 
 
K bodu 7 
Komisia prejednávala Florbalové ihrisko a jeho umiestnenie na niektorom z piatich 
navrhovaných lokalít. Jednou z horúcich alternatív sa javí areál Duna. Momentálne sa čaká na 
predloženie cenového návrhu od dodávateľa florbalového ihriska.  
 
 
 
K bodu 8 
V tomto bode sa dal priestor na rôzne návrhy, kde sa zapojil člen komisie B. Javorek a otvoril 
tému multifunkčného ihriska na Dune. Oboznámil komisiu s nejasnými pravidlami, ktoré nie 
sú celkom presne definované a navrhol komisii zaoberať sa týmto podnetom. Tajomník 
komisie a predseda  
 
 
K bodu 9 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radek Šatka                                                    Overil: Branko Semančík  
                 tajomník komisie                                                                 predseda komisie  
                             
 
Bratislava 21.10.2021 
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