
Zápisnica č. 7/2021 
 

    ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
         8.11.2021 

        Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 
 
 
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Marián Bohunský, Ing. Branislav 
Javorek, Štefan Gubrica, Jozef Petrovský 
Neprítomní: Mgr. Radek Šatka, Ing. Miroslav Janky ml., JUDr. Dávid Béreš, Karel Šula 
Ospravedlnení: Mgr. Radek Šatka, Karel Šula, Ing. Miroslav Janky ml. 
Neospravedlnení: JUDr. Dávid Béreš,  
Hostia: Tomáš Husár 
 
 
Začiatok 17:00 hod.,  ukončenie 18.20 hod. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Protipandemické opatrenia a šport  
3. Zhrnutie podujatí za Október 2021 
4. Plánované športové podujatia na November 2021 
5. Vývoj návrhu na nové florbalové ihrisko 
6. Zámer na vybudovanie menšej vonkajšej lezeckej steny / vytipovanie lokalít 
7. Rôzne 
8. 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: 6           za: 6        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 
Predseda komisie informoval o športových podujatiach za mesiac Október 

- Šprint so psom /slabší ročník ako minulý rok z dôvodu neskorého termínu/. Na budúci 
rok skombinovať s akciou Naj Pes Dúbravky 

- Atletická Dúbravská Miniliga – Veľké Finále 
 
 

 



K bodu 4 
Predseda komisie športu informoval komisiu o plánovaných športových podujatiach na 
mesiac November 

- Atletická Olympiáda na ZŠ v Dúbravke. /Skok do diaľky z miesta, člnkový beh 
4x10m, Hod volejbalovej/medicimbalu z poza hlavy v kľaku na kolenách.  

 
 
K bodu 5 
Člen Komisie športu Ing. Mário Borza prítomných informoval o získaní cenovej ponuky 
podobného ihriska z DNV a žiada o získanie cenovej ponuky na naše ihrisko, ktorá bude 
vypracovaná podľa vybranej lokality. Komisia športu odporúča následne uvedenú sumu 
zaradiť do rozpočtu na nasledujúci rok.  
 
 
 
K bodu 6 
Hosť Komisie športu p. Tomáš Husár informoval o iniciatíve vybudovania lezeckej steny 
v našej mestskej časti. Po predložení konkrétneho návrhu Komisia športu tento projekt 
podporuje a navrhuje lezeckú stenu umiestniť v Parku Družba, prípadne v inej vybranej 
lokalite a odporúča tento projekt následne zaradiť do rozpočtu na nasledujúci rok. 
 
 
 
K bodu 7 
p. Štefan Gubrica predložil návrh riešenia športového areálu ZŠ Beňovského a cenovú ponuku 
na dodávku a montáž športového povrchu futbalového ihriska z umelej trávy.  
Pán prednosta k aktivite p. Gubricu opätovne informoval, že predmetný areál nie je kompletne 
celý v správe našej MČ a z tohto dôvodu je väčšia rekonštrukcia aktuálne nereálna. V tomto 
čase je možná skôr údržba areálu. 
p. Jozef Petrovský informoval o záujme zorganizovania Vianočného turnaja v bowlingu 
seniorov pre naše Denné centrá, ktorý bude uskutočnený podľa platných nariadení ÚVZ SR. 
Komisia športu zobrala na vedomie plánovaný návrh rozpočtu na r. 2022 
 
 
 
K bodu 8 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Branko Semnačík                                                    Overil: Ing. Mário Borza 
              predseda komisie                                                                   podpredseda komisie  
                              
 
Bratislava 9.11.2021 
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