
Zápisnica č. 3/2017 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
13. marca 2017 

Zasadačka MÚ pri kríži 14 
 

Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Štefan Mlčúch, Mgr. Miroslav Sedlák, 
Ing. Branislav Javorek, Jozef Petrovský, Ing. Miroslav Mravec, Mgr. Jana Petřvalská – 
tajomníčka Komisie športu 
Neprítomní:, Ing. Peter Hanulík, Maroš Čambal, Anton Tomašovič, Ing. Matej Filípek 
Ospravedlnení: Ing. Matej Filípek, Maroš Čambal, Anton Tomašovič, Mgr. Iveta Mikšíková 
Neospravedlnený: Ing. Peter Hanulík,  
Hostia: PaedDr. Viera Karovičová, PaedDr. Lena Kampmillerová, Mgr. Daniela Ďurkovská, 
Mgr. Viera Závadová, MUDr. Juraj Štekláč, Mgr. Ľuboš Krajčír 
 
Začiatok: 17.00 hod.,  ukončenie 18.45 hod. 
 
P r o g r a m: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Schválenie programu zasadnutia komisie 
3. Prezentácia o športových krúžkoch  a športových činnostiach na ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
§ ZŠ Beňovského – PaedDr. Viera Karovičová 
§ ZŠ Nejedlého – PaedDr. Lena Kampmillerová 
§ ZŠ Pri kríži – Mgr. Iveta Mikšíková 
§ ZŠ Sokolíkova – Mgr. Daniela Ďurkovská 

4. Uskutočnené a pripravované športové podujatia v mesiaci marec 2017 
5. Rôzne 
6. Ukončenie zasadnutia komisie 

 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných 
členov, pozvaných hostí a otvoril zasadnutie. 
 
K bodu 2 
Predseda Komisie športu Branko Semančík oboznámil členov komisie s návrhom programu 
a dal hlasovať.  
 
 Hlasovanie:       prítomní:  7          za: 7            proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
 
K bodu 3  
Predseda komisie vyzval riaditeľku ZŠ Beňovského PaedDr. Vieru Karovičovú, aby 
predstavila športovú činnosť na Základnej škole Beňovského 1.  
Na ZŠ Beňovského vedú bohatú mimoškolskú činnosť v rámci športových krúžkov. 
Obsadenosť telocvične je do 16.00 hod. v rámci vzdelávacích poukazov. 
Žiaci sa venujú krúžkom: bedminton, stolný tenis, florbal a futbal.  
Deti na športovú činnosť využívajú aj naproti škole nachádzajúci sa Park Družba. 



Po 16.00 hod. nastupujú do telocviční športové kluby (FKP Bratislava-Dúbravka) a ostatné 
OZ. 
Škola spolupracuje aj s mestskou časťou v rámci športových súťaží kde má zaznamenaných 
veľa úspechov. 
Samotná škola si organizuje svoje školské športové súťaže v priebehu celého školského roka.  
Vianočný, Veľkonočný turnaj a športové hry.  
ZŠ Beňovského podporuje projekt „Zdravie“. 
Ďalej pani riaditeľka poukázala na dlhodobý problém školy, týkajúci sa zanedbanosti celého 
antukového bežeckého oválu (diery, výmole), nefunkčné doskočisko na skok ďaleký a 
nefunkčnosť jeho rozbehovej dráhy. Nevysporiadané pozemky, na ktorých ležia športové 
ihriská pre školu (beachvoleybalové ihrisko, tenisové kurty). 
 
Ako druhá z riaditeliek PaedDr. Lena Kampmillerová predstavila športovú činnosť na ZŠ 
Nejedlého 8. 
Základná škola kladie dôraz na zdravie a pohyb. Robia osvetu všetkým žiakom o dôležitosti 
zdravej životosprávy, ku ktorej patrí aj zdravé stravovanie a pohyb ako taký, a tak prispievajú 
k  zdravému životnému štýlu. 
Na škole prebieha športová krúžková  činnosť.  Pán Polák vedie krúžok florbalu, p. Kuťka 
športovú prípravku pre deti a pán Semančík využíva telocvičňu na všeobecnú prípravu 
hokejistov. 
Škola úzko spolupracuje aj s mestskou časťou. Organizuje rôzne súťaže v rámci lokalitných 
športových súťaží. Žiaci dosahujú športové úspechy nielen na tejto úrovni. 
Pravidelne organizujú Deň športu, kde si všetci žiaci zmerajú sily a zároveň majú besedy s 
významnými športovcami olympionikmi a zaujímavými ľuďmi, ktorí sa pohybujú v oblasti 
športu.  
Ďalej pani riaditeľka poukázala na nedostatky vo vybavení športovísk. Miniihrisko, 
hádzanárske ihrisko kde je zničený povrch a mantinely. Taktiež basketbalové ihrisko, ktoré 
má zničený povrch a oplotenie.  
 
Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka  Základnej školy Sokolíkova 2, predstavila športové 
krúžky a šport na škole. 
Škola podporuje zdravý životný štýl. 
Na škole prebiehajú  krúžky: volejbal, florbal, stolný tenis, futbal. Florbalový krúžok vedie 
škola Galaktikos. 
Na škole pôsobí aj  OZ Beni team, ktorý okrem iného rozvíja všeobecnú prípravu a zdatnosť 
detí. 
Taktiež pani riaditeľa poukázala na nedostatky vybavenosti športovísk na škole. Na bežeckom 
ovale je nedostatočná vrstva antuky. Doskočisko na skok ďaleký nie je. Chýba piesok, 
odrazová doska a rozbehová dráha je tiež v dezolátnom stave. Na revitalizáciu doskočiska si 
škola berie grant.   
Škola svojpomocne zohnala kontajner antuky na úpravu dráh. Pani riaditeľka požiadala 
v prípade možnosti o spoluprácu MČ, nakoľko je nutné urobiť úpravu terénu malým bágrom 
a taktiež požiadala o pomoc pri zabezpečení malého valca na úpravu športového terénu. 
V prípade, ak im zostane antuka, ponúkne ju na ďalšie školy. 
Základná škola ma aj multifunkčné ihrisko, kde chýbajú siete a dvere.   
V átriu školy, ktoré škola na vlastné náklady ohradila plotom sa nachádza nefunkčné 
basketbalové ihrisko. 
Pani riaditeľka Mgr. Ďurkovská navrhla, že pri výmene piesku v pieskoviskách materských 
škôl by sa použitý piesok z MŠ mohol previezť do ZŠ do doskočísk na diaľku.   
 



Všetky zúčastnené pani riaditeľky sa vyjadrili k sústavnému ničeniu športových ihrísk, ktoré 
v poobedných a večerných hodinách okrem záujemcov o rekreační šport navštevujú vandali 
a aj napriek ich snahe nie je možné uvedené priestory udržať pod kontrolou. Padol návrh, či 
by nebolo možné areál škôl monitorovať kamerovým systémom. 
   
Mgr. Iveta Mikšíková riaditeľka Základnej školy Pri kríži 11 sa ospravedlnila, nakoľko v tom 
čase mala iné pracovné povinnosti. 
 
Pán vícestarosta Krajčír prisľúbil, že preverí všetkých  vlastníkov pozemkov pri ZŠ 
Beňovského 1 a ZŠ Nejedlého 8, na ktorých stoja športoviská. Predmetný problém sa posunie 
do Komisie legislatívno-právnej a hospodárenia s majetkom kde sa budú týmto problémom 
zaoberať. 
Nedostatky športovísk technického charakteru na všetkých štyroch základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pán Mgr. Krajčír prednesie 
v Komisii životného prostredia, bezpečnosti a poriadku a Komisii územného rozvoja, 
výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít. 
Hosť komisie športu MUDr. Juraj Štekláč informoval o Nórskych fondoch, ktoré budú slúžiť 
aj na športovú činnosť a základné školy sa môžu do týchto projektov prostredníctvom fondov 
zapojiť. 
 
K bodu 4 
Tajomníčka komisie informovala o uskutočnených športových podujatiach v mesiaci marec 
2017 a zároveň informovala o ďalších pripravovaných podujatiach v danom mesiaci marec 
2017 v súlade s plánom športových podujatí na rok 2017. 
 
K bodu 5 
Predseda komisie športu informoval všetkých členov o písomnom odstúpení dvoch členov – 
neposlancov z komisie športu. Písomne predsedu komisie športu vyzvali o odstúpenie p. 
Maroš Čambal a pán Anton Tomašovič.  
 
Stanovisko komisie: 
Všetci členovia komisie túto skutočnosť zobrali na vedomie. 
 
Pán Branislav Javorek dal návrh na obsadenie jedného uvoľneného miesta člena komisie. 
Osobu ktorú navrhol sa príde na najbližšiu komisiu predstaviť. 
 
Pán Mário Borza informoval o príprave prezentácie florbalu na školách, ktorá je plánovaná na 
začiatok školského roku 2017/2018. 
  
K bodu 6 
Predseda komisie p. Semančík poďakoval všetkým prítomným a ukončil  zasadnutie Komisie 
športu. 
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude podľa schváleného ročného kalendára dňa 
10.04.2017 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži 14.  
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská, v.r.                                      Overil: Branko Semančík, v.r. 
                  tajomníčka komisie                                                            predseda komisie                                                                   
 
Bratislava 15.03.2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
  


