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Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 25. 10. 2017 

 
 

Členovia komisie podľa prezenčnej listiny: 
 Prítomní: p. Bošňák, p. Fillo, p. Kristl, p. Pilváň, p. Prokop, p. Grexa, p. Lendel 
 Neprítomní: p. Dudík, p. Fatyka, p. Weinštuk 
 Hostia: p. Krúpa, p. Sajan, p. Stankovič 

 
 
Bod 1: STOLNOTENISOVÉ KLUBY V ZÁHORSKEJ BYSTRICI – aktuálna situácia 
 
a) za klub Spoločnosť priateľov stolného tenisu SPST vystúpil hosť p. Sajan. Predstavil činnosť, aktivity 
a podujatia organizované občianskym združením. 
SPST má po nábore registrovaných cca 20 detí vo veku od 6 do 11 rokov, z ktorých pravidelne trénuje 6 až 10.  
Pán Sajan popísal problémy SPST so spoločným užívaním Spoločenskej sály a klubom TTC. SPST navrhuje pre 
tréninky svojho klubu každý utorok a štvrtok od 16 do 18 hod. A pre dospelých v rovnaké dni po 18 hod. 
 
b) za klub TTC vystúpil hosť p. Stankovič (podpredseda OZ). TTC má podľa neho registrovaných 38 detí vo 
veku od 6 do 14 rokov, z toho tréningov sa pravidelne zúčastňuje 20 až 30 detí. Žiadajú preto prenájom sály 
denne od pondelka do štvrtka od 16 do 18 hod. Skoršie hodiny sú problém kvôli iným záujmom detí v školách 
a aj kvôli dochádzke trénerov. 
 
Klub TTC protestuje proti spoplatňovaniu používaných stolov a náradia, ktoré má v sále umiestnené OZ SPST. 
V súlade s návrhmi spred prázdnin a v nadväzosti na vtedy urobenú dohodu chcú čo najskôr umiestniť v sále 4-5 
svojich stolov a náradie (polovicu z 9-10), pričom obe OZ budú spoločne používať všetky stoly. 
 
Komisia skonštatovala a prítomný pán starosta potvrdil, že umiestnenie hracích stolov a náradia oboch združení 
v sále v pomere 1 : 1 je relevantné a realitovateľné okamžite s ohľadom na logistiku. 
 
Pán starosta informoval, že aj tu prezentované požiadavky na obsadenie Spoločenskej sály oboma OZ-mi má 
termín 3. november 2017 a na tieto oficiálne požiadavky čaká. 
  
 
Bod 2: ŠPORTOVÉ AKCIE V PRIEBEHU ROKA 
 
V diskusii boli popísané jednotlivé športové podujatia organizované členmi komisie športu a CR alebo 
organizované priaznivcami športu a telesnej výchovy. 
 

•  Športovec roka 2016 - komentáre a ponaučenia 
•  Záhorská hokejka 
•  MDD na ZŠ s MŠ 
•  Futbalový víkend - malé hody 
•  Futbalové a florbalové kempy a sústredenia 
•  Beh o pohár starostu 
•  Futbalový turnaj - hrubé hody 
•  Stolnotenisový turnaj - štvorhry a turnaj mládeže 
•  Country Rag Day 

 



 
 

2 / 2 

Bod 3: ŽIADOSTI O DOTÁCIE 
 
Organizátori jednotlivých podujatí navrhli dotácie od Komisie športu a cestovného ruchu nasledovne: 
 
 

Športovec roka (p. Bošňák)                     621,-€ 
Hlasovanie: ZA: 6  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0  NEPRÍTOMNÍ: 3 
 
Záhorská hokejka (p. Kristl)                   100,-€ 
Hlasovanie: ZA: 6  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0  NEPRÍTOMNÍ: 3 
 
Beh o pohár starostu (p. Lendel)             120,-€ 
Hlasovanie: ZA: 6  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0  NEPRÍTOMNÍ: 3 
 
Country Rag Day (p. Bošňák)                 400,-€ 
Hlasovanie: ZA: 6  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0  NEPRÍTOMNÍ: 3 
 
Futbalový letný kemp (p. Prokop)           400,-€ 
Hlasovanie: ZA: 6  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0  NEPRÍTOMNÍ: 3 
 
 
Bod 4: ROZPOČET KOMISIE NA ROK 2018 
 
Ivan Bošňák informoval o návrhu rozpočtu komisie na rok 2018 vo výške 2,000 EUR. 
 
 
Bod 5: STAV REKONŠTRUKCIE TELOCVIČNE A VÝSTAVBY ŠPORTOVEJ HALY 
 
Ivan Bošňák informoval o stave výstavby. Pravidelné kontrolné dni v utorok každý týždeň umožňujú 
monitorovanie výstavby, ktorá prebieha s niekoľko týždňovým oneskorením, ktoré ale neohrozuje konečný 
termín ukončenia v lete 2018. Pri výstavbe sa vyskytli náklady naviac, ktoré boli predmetom rokovania na 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva (materiál tu) 
 
 
Zapísal: Vladimír Kristl a Ivan Bošňák, 8.novembra 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


