
Zápisnica č. 1/2023 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
17.01.2023 

Zasadacia miestnosť miestneho úradu 
Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 

 
 

 
Prítomní: Branislav Javorek, Mário Borza, Braňo Semančík, Jozef Petrovský, Marián 
Bohunský, Štefan Gubrica, Emanuel Rehák, Pavol Jančovič, Andrej Vlk, Peter Hanulík, 
Richard Šafárik, Radek Šatka – tajomník komisie športu 
Neprítomný: 
Ospravedlnený: 
Neospravedlnený:  
Hostia: 
 
 
Začiatok 17.30 hod.,  ukončenie 19.15 hod. 
 
Program: 
1. Otvorenie, privítanie a predstavenie členov komisie 
2. Voľba podpredsedu komisie športu 
3. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci október, november, december 2022 
4. Príprava a návrhy športových podujatí na rok 2023 
5. Rozpočet oblasť športu na rok 2023 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 

K bodu 1 
Predseda komisie Mário Borza privítal všetkých prítomných členov a tajomníka komisie. 
Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal hlasovať. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 11         za:  11          proti: 0           zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
 
 
K bodu 2 
Voľba podpredsedu komisie športu 
Predseda komisie navrhol za podpredsedu komisie športu pána Braňa Semančíka, ktorý 
v minulom vo volebnom období pôsobil na poste predsedu komisie. Vyzdvihol jeho prednosti 
a skúsenosti, poďakoval mu za predchádzajúce obdobie a zároveň ponúkol pozíciu zvyšným 
členom komisie športu. Branko Semančík návrh, ako jediný prijal a prebehlo hlasovanie.   
 
 
 



Hlasovanie:       prítomní: 11         za:  10          proti: 0           zdržal sa: 1 
 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu voľbu podpredsedu schválili.  
 
 
K bodu 3 
Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci október, november, december 2022 
 
 

- DBLS 6 – Bowlingová liga seniorov 
- Hej Sokoli – štvorboj medzi ZŠ Dúbravka 
- Dúbravská atletická miniliga – Veľké finále 
- Vianočný bowlingový turnaj seniorov 

 
 
K bodu 4 
Príprava a návrhy športových podujatí na rok 2023 
Tajomník komisie vysvetlil členom proces tvorby športového kalendára a informoval 
o najbližších pripravovaných športových podujatiach. 
 

- Trojkráľový turnaj v šachu 
- Valentínsky ČSOB beh /11.2.2023/ 

 
Zástupca starostu p. Ing. Marián Bohunský požiadal členov komisie o aktívnu spoluprácu a 
zapojenie sa do tvorby kalendáru finančne nenáročných športových podujatí s cieľom zvýšiť 
atraktivitu podujatí a využiteľnosť rekonštruovaných športových areálov v MČ ( ZŠ 
Sokolíkova, Park Pekníkova a pod.) a zaslanie ich návrhov na doplnenie v termíne do 
31.1.2023 tajomníkovi komisie p. Šatkovi. 
Ing. Marián Bohunský navrhol doplnenie kalendáru športových podujatí o akcie: 

• Plavecký maratón ( koniec júna ) 
• Deň detí v spolupráci s HOBA (začiatok júna) 
• Športový deň materských a základných škôl 
• Beh Sitinským lesom (23.4.2023) 

Zástupca starostu p. Ing. Marián Bohunský informoval o možnosti rozšírenia propagácie 
v spolupráci s Domom kultúry – spoločný mesačný plagát podujatí na mesiac, s úlohou 
zasielať prehľad športových podujatí v termíne do 10 dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. 
 
V tomto bode navrhol pán Jančovič záujem organizovať hokejbalové turnaje na školách, po 
vysvetlení, že je to zložité z dôvodu zasahovania do originálnych kompetencii ZŠ,  
pán Jančovič navrhol ideu propagácie hokejbalu na školách a nábor na tréningy na 
hokejbalovom ihrisku na Peknikovej   
Hanulík navrhoval súťaž v hode mobilným telefónom na presnosť /do sudu/ a objasnil členom 
komisie aké benefity vidí v tejto disciplíne.  
 

 
 



 
K bodu 5 
Rozpočet oblasť športu na rok 2023 
Predseda komisie Mário Borza informoval členov komisie o rozpočte na športové podujatia 
na rok 2023. Tento by mal byť v súlade so športovým kalendárom a jeho čerpanie koordinuje 
tajomník komisie ako športový referent.  
 
 
K bodu 6 
Rôzne 
V bode rôzne si zobral slovo vícestarosta, poslanec a člen komisie športu pán Marián 
Bohunský. 
Vzhľadom k potrebe aktualizácie prehľadu o športových organizáciách, združeniach a pod.       
uvedených na web stránke úradu MČ, požiadal zástupca starostu p. Ing. Marián Bohunský  
členov komisie o spoluprácu pri jej aktualizácii (názov, druh športu, zodpovedná osoba tel. 
kontakt, web) a doplní v termíne do 31.1.2023 (následne priebežne). 
Zástupca starostu p. Ing. Marián Bohunský informoval o zámere úradu: 

• Spracovať nový prehľad športovísk na web stránke úradu MČ s následným 
zverejnením prehľadnej mapky o ich lokalizácii, 

• Zvýšiť zapojenie základných a materských škôl do športových aktivít ( vlastných ako 
aj organizovaných MČ) s možnosťou ich odmenenia, 

• Po dohode s Radou seniorov presun a prehodnotenie časti podujatí nimi 
organizovaných   

 
 
K bodu 7 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radek Šatka                                                    Overil: Mário Borza 
               tajomník komisie                                                                 Predseda komisie  
 
                                                             
 
Bratislava 23.1.2023 
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