
Zápisnica č. 8/2022 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU 
10.10.2022 

Zasadacia miestnosť miestneho úradu 
Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 

 
 

 
Prítomní: Branislav Javorek, Branko Semančík, Jozef Petrovský, Marián Bohunský,  

Karel Šula, Miroslav Janky, Radek Šatka – tajomník komisie športu 
Neprítomný: Dávid Béreš, Mário Borza, Štefan Gubrica, 
Ospravedlnený: Mário Borza, Štefan Gubrica, 
Neospravedlnený: Dávid Béreš, 
Hostia: 
 
 
Začiatok 17.00 hod.,  ukončenie 18.00 hod. 
 
Program: 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci september 
3. Príprava športových podujatí na mesiac október 2022 
4. Zhodnotenie hodov a návrhy vylepšení 
5. Športové projekty z rozpočtu a ich vývoj /Sokolíkova, Nejedlého, Beňovského/ 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 

K bodu 1 
Predseda komisie Branko Semačík privítal všetkých prítomných členov a tajomníka komisie. 
Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal hlasovať. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6         za:  6          proti: 0           zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
 
 
K bodu 2 
Športové podujatia v mesiaci September 2022 
 

- Bowlingový turnaj seniorov, Malacky 
- Tenisový hodový turnaj, Lysákova ulica 
- Hodový hokejbalový turnaj, Park Pekníkova 
- Hodový mini futbalový turnaj, Park Pekníkova 
- Šachový hodový turnaj, Fontána 
- Dúbravská atletická miniliga 7, Britská škola 
- Cez hody na schody 2022, Iuventa 



 
 
K bodu 3 
Plánované športové podujatia v mesiaci október 2022 
 

- DBLS 6 
- Hej Sokoli – atletický štvorboj medzi ZŠ 
- Dúbravská atletická miniliga – Veľké finále 

 
 
K bodu 4 
Komisia športu v krátkosti zhodnotila hody a to najmä hodový sprievod. V tomto sa zúčastnilo 
viacero Dúbravských športových klubov, najpočetnejšie boli HOBA, FKP, Volejbal Bílikova, 
Piruetka, HNTN a ďalší.  
Komisia zvažovala možnosť presunúť podujatie CEZ HODY NA SCHODY z miesta 
IUVENTA na iné miesto v rámci MČ Dúbravka, prípadne nahradiť beh do schodov inou 
športovou aktivitou.  
 
K bodu 5 
Športové projekty a ich vývoj.  
Úspešne dokončený projekt areálu Sokolíkova je pýchou športovej infraštruktúry našej 
mestskej časti. Rekonštrukcia bola dokončená v predstihu a to umožnilo uskutočniť atletický 
štvorboj ešte v mesiaci október.  
Basketbalové ihrisko na ZŠ Nejedlého je plne funkčné a teší sa využívaniu jednak zo strany 
žiakov školy ale aj širokej verejnosti.  
Zanedbaný športový areál na ZŠ Beňovského patrí dlhodobo medzi komplikovanejšie projekty 
a to najmä pre nevysporiadané pozemky, na ktorých sa nachádza. Komisia športu si dala za 
úlohu venovať väčšiu pozornosť práve tomuto areálu a pozdvihnúť jeho kvalitu užívania na 
požadovanú úroveň.  
 
K bodu 6 
V tomto bode sa komisia športu zaoberala listom pána starostu z predchádzajúcej komisie.  
Diskutovalo sa na tému športového ihriska Beňovského.  
 
 
K bodu 7 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radek Šatka                                                    Overil: Branko Semančík 
                 tajomník komisie                                                                 Predseda komisie  
 
                                                             
 
Bratislava 11.10.2022 
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