
Zápisnica č. 4/2017 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  

10.apríla 2017 

Zasadačka MÚ pri kríži 14 

 

Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Ing. Matej Filípek, 

Jozef Petrovský, Ing. Miroslav Mravec, Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu 

Neprítomní: Mgr. Miroslav Sedlák, Ing. Peter Hanulík, Maroš Čambal, Anton Tomašovič, 

Ing. Štefan Mlčúch 

Ospravedlnení: Mgr. Miroslav Sedlák, Ing. Štefan Mlčúch, Maroš Čambal, Anton 

Tomašovič,  

Neospravedlnený: Ing. Peter Hanulík,  

Hostia:  Viktor Vavrinec, Ing. Ľubomír Bohúň 

 

Začiatok: 17.00 hod.,  ukončenie 18.30 hod. 

 

P r o g r a m: 

1. Privítanie, schválenie programu 

2. Projekt „Skatepark“ - prezentácia 

3. Zhodnotenie športových aktivít v mesiaci marec 2017 

4. Plán športových aktivít v mesiaci apríl 2017 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

 

K bodu 1 

Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných 

členov, pozvaných hostí a otvoril zasadnutie. 

 

Predseda Komisie športu Branko Semančík 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 

Pán Semančík privítal hosťa, trinásťročného Viktora Vavrinca, ktorý prezentoval svoj projekt 

na realizáciu výstavby Skateparku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Návrh projektu na 

realizáciu „Skateparku“ je situovaný do Parku Pekníkova na asfaltovú plochu. Žiak Viktor 

Vavrinec predniesol tri možné varianty, od jednoduchších betónových tvárnic, až po 

najzložitejšie prvky vyrobené zo špeciálnej odhlučnenej hmoty, skatesmartu. Informoval aj 

o nerezovom so železnou konštrukciou. Informoval o presných rozmeroch a možnostiach 

vyskladania z jednotlivých prvkov. Jedná sa pre používateľov o najnižší stupeň obtiažnosti, až 

po ten najzložitejší. Taktiež členov Komisie športu informoval o možných finančných 



nákladoch na zakúpenie komponentov a celkovej realizácie projektu, ktoré sa pohybujú od 

9456 Eur až po 39000 Eur.   

 

Stanovisko komisie: 

Členovia Komisie športu podporili tento projekt  - „Skatepark“ a odporúčajú ho na 

posúdenie v Komisii životného prostredia, bezpečnosti a poriadku a pánovi starostovi.  

 

Hlasovanie:       prítomní:  6          za: 6            proti: 0             zdržal sa: 0  

 

  

 

K bodu 3  
Predseda komisie vyzval tajomníčku komisie p. Petřvalskú aby zhodnotila športové podujatia, 

ktoré sa uskutočnili v mesiaci marec 2017. 

Tajomníčka oboznámila Komisiu športu o uskutočnených podujatiach podľa plánu 

športových aktivít v mesiaci marec.  

A to nasledovne: Hokejbalový turnaj o štít mestskej časti bol zrušený. 

                            05.03.2017 sa uskutočnil II. ročník Dúbravka Cup v halovom futbale 

                            mladších žiakov. 

                            06.03.2017 sa uskutočnilo lokálne kolo Dúbravky vo volejbale starších 

                            žiačok. 

                            Gymnastická súťaž moderných gymnastiek sa presunula na iný termín 

                            28.04.2017. 

                            25.03.2017 sa uskutočnil turnaj seniorov v stolnom tenise. 

      31.03.2017 žiaci zo ZŠ Beňovského postúpili v OK a tak sa zúčastnili  

                            bratislavského kola detskej atletiky v hale Elán. 

 

 

K bodu 4 

Tajomníčka komisie informovala o pripravovaných športových podujatiach v mesiaci apríl 

2017, ktoré sú v súlade s plánom športových podujatí na rok 2017. Taktiež informovala 

o zrušenej aktivite Workshop v squashi.  

 

K bodu 5 

V bode rôzne predseda Komisie športu privítal Ing. Ľubomíra Bohúňa, záujemcu o členstvo 

v Komisii športu.  Ing. Ľubomír Bohúňa sa predstavil svojím  krátkym a výstižným 

curriculum vitae. Pán Bohúň je ochotný spolupracovať a pomáhať pri organizácií športových 

súťaží určených pre deti.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča prijať Ing. Ľubomíra Bohúňa za člena.  

 

Hlasovanie:       prítomní:  6          za: 6            proti: 0             zdržal sa: 0  

 

 

Pán poslanec M. Borza informoval o organizácii futbalového turnaja v spolupráci 

s Futbalovým klubom polície Bratislava-Dúbravka, ktorý  by sa mal konať dňa 13.05.2017 na 

multifunkčnom ihrisku na Valachovej ulici. 

 



Tajomníčka komisie informovala o pripravovanom športovo-kultúrnom dni Challange day 

spojený s bojom proti rakovine na kolieskach, ktorý sa uskutoční dňa 31.05.2017 v Dúbravke 

a Karlovej Vsi. V tento deň  bude bojovať mestská časť Dúbravka verzus mestská časť 

Karlova Ves. Do Vyzývacieho dňa sa má zapojiť čo najviac Dúbravčanov. Na záver celého 

športového dňa bude vyhodnotenie podujatia pred Domom kultúry v Dúbravke. Zároveň pred 

DKD bude pripravený aj bohatý športový a kultúrny program.  

Pán Borza navrhol do programu Challange day  zaradiť Freestyle futbalistku Luciu Kevickú, 

čo ďalej zabezpečí p. Semančík. 

 

 

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 

22.05.2017 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 12.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


