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Zápisnica 
 

zo 14. zasadnutia komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve 

Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 14. novembra 2012 
 

 

Prítomní členovia komisie podľa prezenčnej listiny  

p. Kristl,  p.Dudík, p. Fillo, p. Bošňák 

 

 

Bod 1: ODSÚHLASENIE ZÁPISNICE A PROGRAMU 
K zápisnici z minulého zasadnutia vzniesol pán Fillo 2 pripomienky: 

 Diskutovaná bola jeho poznámka, že je otázne či s činnnosťou OZ MFC Záhorská Bystrica, v ktorom 

má MČ ZB účasť v členskej základni a aj v správnej rade, vládne v MČ ZB spokojnosť. Konkrétne 

navrhol, aby sa MČ zaoberala možnosťou vykonania kontroly plnenia povinností OZ MFC z titulu 

nájomnej zmluvy z roku 2010. Komisie k tejto problematike nezaujala stanovisko, pozvala p. Filla na 

zasadnutia MZ a predseda tiež prisľúbil p. Filla informovať o prípadnej diskusii k tomuto bodu na MZ 

MČ ZB. 

 Druhá poznámka sa týkala nákladov, ktoré niektorí členovia športových klubov majú v súvislosti 

s používaním mobilných telefónov na komunikáciu ohľadom aktivít športového klubu. Komisia 

nenašla vhodný inštrument náhrady takýchto výdavkov a doporučilo tieto riešiť v rámci jednotlivých 

športových klubov z ich rozpočtu.  

 

Bod 2: INFORMÁCIE Z MIESTNEHO ÚRADU – ROKOVANIA MZ 
 

MZ odsúhlasilo zriadenie pracovnej skupiny ktorá predstaví MZ myšlienku postavenia športovej haly v obci  

– rekonštrukciou telocvične pri ZŠ s MŠ Hargašova (financovanie rekonštrukcie, využitie, prevádzkovanie a 

správa, financovanie prevádzky). Pán Fillo navrhol v rámci práce komisie prípadnú návštevu jeho rodnej obce 

Kalinovo, kde je veľmi pekná športová hala postavená a prevádzkovaná. 

 

Bod Memorandum od MFC, ktory mal predlozit p. Anda nebol na MZ diskutovany, nakolko nebol 

predkladatelom doruceny. Kontrolor MČ poslancov informoval, že p. Anda prejavil záujem pracovať 

v komisii športu. Predseda komisie športu mu poslal kontaktný email 13. novembra s ponukou spolupracovať 

a s výzvou predsaviť jeho myšlienky na pôde komisie športu a CR na najbližšom decembrovom zasadnutí. 

 

Poslanci boli MÚ požiadaný poslať vstupy do rozpočtu ohľadom roku 2013, čo jednotlivo aj vykonali. 

K rozpočtu sa komisia vráti na svojom decembrovom zasadnutí. V II. úprave rozpočtu na zasadnutí MZ dňa 

26. novembra 2012 bude z položiek športu a CR riešená len oprava a údržba umelotrávnatého ihriska – 

dofinancovanie cca. €2,000. 

 

Bod 3: HARMONOGRAM ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ NA ROK 2012 
 

Športová komisia zostavila základný harmonogram – prvý návrh športových podujatí v obci na rok 2013. 

Tento je uvedený v prílohe zápisnice. Aktivisti v oblasti športu sú vyzvaní tento harmonogram dopĺňať tak, 

aby sme vedeli zladiť termíny a vyhli sa kolíziam.  

 

Bod 4: HARMONOGRAM ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
 

 Do školy bez áut – I. ročník akcie zorganizovala Lenka Bánska v spolupráci s firmoou Koliesko. 

Záverečná správa bola distribuovaná členom komisie. Táto vydarená akcia stála €65 a Lenka Bánska 

požiadala komisiu o dotáciu. Akcia mala za cieľ podporiť dopravu obyvateľov do školy inak ako 

automobilom, čo malo u detí slušný ohlas a akciu určite spolu-zorganiujeme aj v roku 2013.  

 Deň otvorených dverí FAJN CLUB – 11. novembra  v spolupráci s MČ ZB (propagačná podpora) 

zorganizoval novootvorený FAJN KLUB podujatie pre všetkých športuchtivých. Športový klub bol plný 

od rána do večera a možnosť športovať s trénerom, s kamarátmi, alebo samostatne využilo množstvo 

občanov ZB. 
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Bod 5: PODPORA ŠPORTU Z DOTÁCIE KOMISIE ŠPORTU a CR 
 

Komisia na základe žiadosti a predloženia rozpočtov príjmov a výdavkov odhlasovala zo svojich prostriedkov 

nasledovné dotácie: 

1. Country Rag Day – II. ročník, podporu €250.- 

2. Do školy bez áut – I. ročník, podporu €65.- 

3. Výročné zasadnutie s odmenenim športovcov roka 2013 - TJ Záhorák, podpora €100.- 

4. Záhorácky Širáček – I. ročník, podpora €160.- 
 

Hlasovanie:  ZA – 4 hlasy  PROTI – nikto  ZDRŽAL SA – nikto 
 

Návrh dotácií v celkovej výške €575.- bol schválený 

 

Bod 6: PROPAGÁCIA ŠPORTU V NAŠEJ BYSTRICI 
 

Komisia diskutovala o poslednom čísle obecných novín Naša Bystrica, v ktorej bolo množstvo článkov so 

športovou tématikou (M. Fillo – ZáhorakOpen, S. Vaňo – turnaj v st. Tenise, V. Kristl – článok – Pilváň, T. 

Lengel – Hodový beh, I. Bošňák – výsledkový servis).  

 

Vo vianočnom čísle sa objaví bohatý výsledkový servis a je možné, že dostaneme miesto aj na prezentovanie 

práce komisie športu a CR v roku 2013. 

 

Pán Fillo navrhol, že pripraví po víkendoch hlásenie do miestneho rozhlasu o výsledkoch florbalových 

a futbalových líg, prípadne iných športových podujatí. Tieto by boli hlásené v pondelok – utorok každý 

týždeň. Po skúšobnej prevádzke a prípadnej odozve sa k téme vrátime. 

 

Vladimír Kristl informoval o príprave mapy Záhorskej Bystrice, na ktorej pracuje v rámci komisie kultúry. 

V tejto mape bude možnosť zakresliť cyklistické trasy – na čom bude spolupracovať s M. Fillom. Tiež bude 

možné uviesť a zaznačiť významné body športu, prípadne mať inzerciu športových zariadení. Pán Kristl 

odkomunikuje túto možnosť športovým zariadeniam v obci (fitcentrá, kurty, Fajn Klub). 

 

 

 

Spísal: Ivan Bošňák, 24. novembra 2012 

 

PRÍLOHA  

# PODUJATIE DATUM MIESTO ORGANIZATOR

organizacia financie

1

Novorocny turnaj v 

stolnom tenise 12 januar SS kulturneho domu SPST ZB -

pripadna priama 

dotacia na ceny

2 Sportovec roka 2012 13 / 20 februar Sobasna sien SD

Komisia sportu 

a CR organizator

pripadna priama 

dotacia nakladov

3 ZahorakOpen 18 maj TJ Zahorak TJ Zahorak - -

4 Zahoracka hokejka 25 maj Areal ZS s MS

Komisia sportu 

a CR organizator

pripadna priama 

dotacia nakladov

5 MDD 31 maj Areal ZS s MS

ZS s MS 

Hargasova spoluorganizator

pripadna priama 

dotacia nakladov

6 Country Rag Day -  III. 22 jun Na Placku / Polovnik OZ BSN spoluorganizator

pripadna priama 

dotacia nakladov

7

Zahoracky siracek / splav 

Moravy 1 jun Rieka Morava - Devin

Komisia sportu 

a CR organizator

pripadna priama 

dotacia nakladov

8

Najlepsie florbalove 

vysvedcenie 29-30 jun

Stupava / Lafranconi/ 

SH Mlynska dolina SK Hargasova -

pripadna priama 

dotacia nakladov

9 Hodovy Beh 31 august Kataster obce ZB

Komisia sportu 

a CR organizator

pripadna priama 

dotacia nakladov

10 ZahorakOpen 21 september TJ Zahorak TJ Zahorak - -

11

Mladeznicky turnaj v 

stolnom tenise 12 oktober SS kulturneho domu SPST ZB -

pripadna priama 

dotacia na ceny

PARTICIPACIA KOMISIE SPORTU

HARMONOGRAM SPORTOVYCH PODUJATI - 2013

 


