
Zápisnica č. 2/2022 
 

    Z KOMISIE ŠPORTU  
         14.2.2022 

   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 18:30 hod. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Protipandemické opatrenia a šport 
3. Kalendár športových podujatí 2022 
4. Schválené športové projekty z rozpočtu na rok 2022 
5. K-park 
6. Príprava Galavečera 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík pozdravil všetkých členov, privítal hosťa 
komisie pána starostu Martina Zaťoviča, oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal 
hlasovať. 
  
Hlasovanie:       hlasovalo: 5          za: 5       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. Zhodli sa na tom, že sa opatrenia postupne rozvoľňujú a šport by sa 
čoskoro mohol vrátiť do klasického režimu. 
 
 
K bodu 3 
Tajomník Komisie športu Radek Šatka informoval členov o kalendári športových podujatí 
2022, ktorý im bol zaslaný do emailu. Členovia sa dohodli na tom, že kalendár bude 
v priebehu roka modifikovaný podľa situácie COVID 19 opatrení a pripravovaných 
kultúrnych podujatí.  
 



 
K bodu 4 
Medzi schválené projekty na rok 2022, ktoré sa týkajú športu patria najmä revitalizácia 
športového areálu Beňovského, kde sa musí komisia dohodnúť, čo všetko by bolo možné 
v tomto areáli upraviť. Poslanec p. Gubrica, ktorého je to iniciatíva navrhol osloviť viacerých 
dodávateľov takýchto rekonštrukcií, aby navrhli čo všetko sa dá za peniaze v rozpočte 
upraviť. Podľa toho komisia zváži priority a na tých bude postavená revitalizácia areálu. 
Ďalším projektom v rozpočte je areál ZŠ Nejedlého, kde je iniciatíva viacerých poslancov 
vymeniť povrch na basketbalovom ihrisku. Tajomník Radek Šatka navrhol podobné riešenie 
ako pri areáli Beňovského, osloviť dodávateľov a požiadať ich o návrhy riešení vrátane 
cenových relácií.  
Tretím projektom je florbalové ihrisko, ktoré je v štádiu oslovovania projektantov do súťaže, 
aby sa mohli začať projekčné práce a vyberať dodávateľ stavby. Ihrisko je naplánované 
v areáli Bílikova na mieste dopravného ihriska.  
 
 
K bodu 5 
Tajomník informoval členov a súťaži zastrešenou spoločnosťou Kaufland, v ktorej sa súťaží 
o športovo-relaxačný areál Kpark. Oboznámil ich s dohodou medzi viacerými mestskými 
časťami Bratislavy, že sa spoja pre jednotný cieľ a tým je podporiť MČ Devínska Nová Ves, 
kde sa spoločným úsilím pokúsime získať predmet súťaže.  
 
 
K bodu 6 
K bodu Galavečer oboznámil prítomných členov predseda komisie pán Semančík o príprave 
tohto významného podujatia. Vyslovil poďakovanie všetkým participantom a požiadal členov 
o súčinnosť pri získavaní kontaktov na ocenených.  
 
 
 
K bodu 7 

1. Pozvaný hosť pán starosta Martin Zaťovič informoval členov o plánovanej obnove 
plavárne v areáli Batkova ako iniciat9vu Magistrátu BA. Taktiež spomenul že 
Magistrát pripravuje projekt na obnovu celého tohto areálu.  

2. V ďalšom bode starosta informoval členov a projekte na areál park Družba, kde by rád 
premenil zastaralé a nefunkčné tenisové kurty a hokejbalovú asfaltovú plochu na 
aktívny športový priestor. O pomoc vo forme návrhu a nákresu požiadal študentov.  

 
 
K bodu 8 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
Zapísal:   Radek Šatka                                                     Overil: Branko Semančík 
              tajomník komisie                                                                   predseda komisie  
                              
 
Bratislava 17.02.2022 


