
Zápisnica č. 4/2022 
 

    Z KOMISIE ŠPORTU  
         11.4.2022 

   Mestský úrad, Pri Kríži 14 
 
 
 
Prítomní: Branko Semančík, Mário Borza, Radek Šatka, Miroslav Janky, Jozef Petrovský, 
Karel Šula, Marián Bohunský, Branislav Javorek, 
Neprítomní: Dávid Béreš, Štefan Gubrica,  
Ospravedlnení: Štefan Gubrica  
Neospravedlnení: Dávid Béreš,  
Hostia: Starosta pán Martin Zaťovič 
 
Začiatok 17:00 hod.,  ukončenie 18:45 hod. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Otvorenie cyklomosta Vysomarch 
3. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci Marec 
4. Príprava športových podujatí na mesiac Apríl 
5. Návrhy preferovaných športových akcií na 2022 
6. Športové projekty z rozpočtu a ich vývoj 
7. Príprava na riešenie dotácií pre šport 
8. Zhodnotenie Galavečera 2021 
9. Rôzne 
10. Záver 
 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík pozdravil všetkých členov, 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  
Tajomník Komisie športu Radek Šatka informoval členov o podujatí, ktoré sa budekonať dňa 
7.Mája 2022 otvorenie mosta VysoMarch, ktoré bude sprevádzať cykloakcia. Pozvaní sú aj 
obyvatelia MČ Dúbravka. K tomuto bodu doplnil dôležité informácie aj hosť pán starosta.  
 
K bodu 3 
 

- 26.3. Dúbravská atletická miniliga 1 
- 29.3. Bowling DBLS 1.kolo 
- 9.4. Skoč si na jarmoku / Beh s veľkonočným vajíčkom 



 
 
K bodu 4 
 

- 12.4. DBLS 2.kolo 
- 24.4. Dúbravská atletická miniliga 2 

 
K bodu 5 
 
Komisia športu bola informovaná o významných športových podujatiach, ktoré sú plánované 
na rok 2022 a ktoré je potrebné pripraviť.  

- Retro deň  
- Čerešňový Juniáles 
- Beh Dúbravskou Radiálou 

 
Hosť komisie pán starosta predostrel predstavu, ako by mohli jednotlivé podujatia 
vyzerať a aké majú mať nosné prvky a poslanie.  
Komisia má za úlohu spoločne pripraviť podklady a propozície k navrhovaným 
podujatiam.  
 

K bodu 6 
Medzi schválené projekty na rok 2022, ktoré sa týkajú športu patrí: 

1. Revitalizácia športového areálu Beňovského, tu sme v štádiu predbežnej kalkulácie 
nákladov súvisiacich s údržbou trávnatého futbalového ihriska.  
V tomto bode aj bolo navrhnuté požiadať Magistrát o stanovisko vlastníkov pozemkov 
predmetného areálu k vykúpeniu pozemkov resp status v akom sa vyvlastňovanie 
nachádza. 

 
2. Ďalším projektom v rozpočte je areál ZŠ Nejedlého, tu sa pripravuje súťaž dodávateľa 
revitalizácie basketbalového ihriska. 
 
3.Projekt florbalové ihrisko Bílikova je v štádiu prípravy projektu vysúťaženým 
projektantom, Súčasne prebiehajú diskusie so stavebným úradom a riešenie osvetlenia a 
elektrickej prípojky. 
 
K bodu 7 
Komisia si v krátkosti prešla žiadateľov o nenávratné dotácie pre šport. Podrobne sa bude 
dotáciami zaoberať na ďalšom zasadnutí KŠ. 
 
K bodu 8 
Poslanec a predseda komisie p. Semančík  kladne zhodnotil priebeh Galavečera 2021 
a poukázal na momenty, ktoré by sa mohli v budúcnosti ešte vylepšiť. V tomto bode ho 
doplnil svojim názorom člen Jozef Petrovský, ktorý mal k viacerým veciam výhrady najmä 
k nedodržanému scénáru.  
Zazneli návrhy do budúcna: 

- Zlepšiť scénár, dohodnúť sa kto odovzdáva ceny, zaradiť viacej fotografií 
o oceňovanom, navrhnúť menej ocenení, dohodnúť sa kto sa ujme slova a posunúť 
odovzdávanie cien do stredu pódia.  

 
 



 
K bodu 9 
Rôzne 
 
 
K bodu 10 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:   Radek Šatka                                                     Overil: Branko Semančík 
              tajomník komisie                                                                   predseda komisie  
                              
 
Bratislava 28.04.2022 
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