
Zápisnica č. 8/2021 
 

    Z KOMISIE ŠPORTU  
         13.12.2021 

   FORMOU ONLINE CEZ ZOOM APLIKÁCIA 
 
 
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Marián Bohunský, Ing. Branislav 
Javorek, Štefan Gubrica, Jozef Petrovský, Mgr. Radek Šatka, Ing. Miroslav Janky,  
Neprítomní: Dávid Béreš, Karel Šula 
Ospravedlnení: Karel Šula,  
Neospravedlnení: JUDr. Dávid Béreš,  
Hostia:  
 
 
Začiatok 17:00 hod.,  ukončenie 17:45 hod. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Protipandemické opatrenia a šport  
3. Vývoj návrhu na nové florbalové ihrisko 
4. Vývoj zámeru na vybudovanie menšej vonkajšej lezeckej steny 
5. Rôzne 
6. 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: 8           za: 8        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 športu Radek Šatka informoval členov, že čiastka potrebná na 
vybudovanie florbalového ihriska v roku 2022 bola navrhnutá a zaradená do rozpočtu na 
spomínaný rok,  
 
 
 
K bodu 4 
Lezecká stena bola ako projekt pozastavená, nakoľko sa uvažuje o komplexnejšom projekte 
v spolupráci s Kaufland súťaž informoval tajomník komisie.  



K bodu 5 
V bode rôzne členovia zhodnotili kvalitnú spoluprácu v roku 2021 a zavinšovali si pekné 
sviatky.  
 
K bodu 6 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
Zapísal:   Radek Šatka                                                     Overil: Branko Semančík 
              tajomník komisie                                                                   predseda komisie  
                              
 
Bratislava 15.12.2021 
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