
Zápisnica č. 3/2022 
 

    Z KOMISIE ŠPORTU  
         14.3.2022 

   Mestský úrad, Pri Kríži 14 
 
 
 
Prítomní: Branko Semančík, Mário Borza, Štefan Gubrica, Radek Šatka, Miroslav Janky, 
Jozef Petrovský,  
Neprítomní: Dávid Béreš, Karel Šula, Marián Bohunský, Branislav Javorek,  
Ospravedlnení: Karel Šula, Marián Bohunský, Branislav Javorek,  
Neospravedlnení: Dávid Béreš,  
Hostia: n/a 
 
Začiatok 17:00 hod.,  ukončenie 18:00 hod. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Príprava športových podujatí na mesiac Marec/Apríl 
3. Športové projekty z rozpočtu na rok 2022 a ich vývoj 
4. Príprava Galavečera 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík pozdravil všetkých členov, 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  
Tajomník Komisie športu Radek Šatka informoval členov o športových podujatiach ktoré sa 
konali v mesiaci marec a ktoré sú ešte len na pláne. 
 

- 8.3. Bowlingový turnaj MDŽ 
- 26.3. Dúbravská atletická miniliga 1 
- 29.3. Bowling DBLS 1.kolo 
- 9.4. Skoč si na jarmoku / Beh s veľkonočným vajíčkom 
- 5.4. Stolnotenisový turnaj seniorov /preložený/ 
- 12.4. DBLS 2.kolo 
- 24.4. Dúbravská atletická miniliga 2 

 
Bowlingový turnaj MDŽ seniorov kvalitne zhodnotil člen Jožko Petrovský, ktorý bol priamo 
aktérom turnaja, doplnil ho predseda komisie ktorý sa taktiež zúčastnil ako hosť turnaja.  



 
K bodu 3 
Medzi schválené projekty na rok 2022, ktoré sa týkajú športu patrí: 
1. Revitalizácia športového areálu Beňovského, kde poslanec p. Gubrica prišiel s poznaním, 
že podklad trávnatej plochy ihriska disponuje kvalitnou zeminou, ktorú by postačilo 
prevzdušniť, dosiať, dopieskovať a uvalcovať. Do rozpočtu sa ráta aj so studňou, závlahovým 
systémom a taktiež s osvetlením. Súčasťou majú byť aj futbalové brány, záchytné siete.  
 
2. Ďalším projektom v rozpočte je areál ZŠ Nejedlého, kde je iniciatíva viacerých poslancov 
vymeniť povrch na basketbalovom ihrisku. Projekt je v procese získavania návrhov 
potenciálnych dodávateľov stavby.  
 
3.Projekt florbalové ihrisko Bílikova je v štádiu vysúťaženého projektanta, príprava 
objednávky a samotná práca projektanta na PD. Súčasne prebiehajú diskusie so stavebným 
úradom a proces žiadosti vlastníka pozemku o jeho užívanie. 
 
 
K bodu 4 
Poslanec a predseda komisie p. Semančík  informoval členov o finálnych krokoch prípravy 
Galavečera, ktorý sa bude konať dňa 17.3.2022 o 18h v DKD a pozval všetkých členov 
komisie na túto významnú udalosť.  
 
 
K bodu 5 
Rôzne 
 
 
K bodu 6 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:   Radek Šatka                                                     Overil: Branko Semančík 
              tajomník komisie                                                                   predseda komisie  
                              
 
Bratislava 16.03.2022 
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