
Komisia športu a kultúry 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 13.3.2019 

 

 

Miesto zasadnutia Novoveská 17/A 

Začiatok  18:00  

Ukončenie 21:00  

Prítomní Členovia komisie a hostia podľa prezenčnej listiny 

 

I. 

Úvod 

 

Úvodom predseda komisie p. Jozef Tittel privítal prítomných členov komisie. Následne bol 

schválený program podľa pozvánky. 

 

Por. 

číslo 

Program 

 

1 Privítanie 

2 Harmonogram zasadnutí 

3 Rokovací poriadok KSK - viď. príloha 

4 Náplň práce KSK - idei, priority 

5 Stav kroniky - viď. príloha 

6 Pomenovanie novovzniknutých ulíc v našom katastrálnom území 

7 Rôzne 

8 Záver 

 

II. 

Prerokovanie bodov programu 

 

 

K bodu 2. Harmonogram zasadnutí 

 

Predseda informoval o pláne zasadnutí na rok 2019: 13.3. 18:00, 15.5. 18:00, 27.8. 18:00, 9.10. 18:00, 

20.11. 18:00 

 

 

 

 

 



K bodu 3. Rokovací poriadok KSK 

 

 

Pán Ján Žatko navrhol tieto zmeny: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Komisia je v súlade s § 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (ďalej len 

„zastupiteľstvo“). Svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, rokovacím poriadkom zastupiteľstva a ostatnými 

vnútornými predpismi Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (ďalej len „mestská 

časť“). 

 

Článok 2 

Zloženie komisie 

 

Členmi komisie sú poslanci a neposlanci – osoby, ktoré prejavia záujem stať sa členom 

príslušnej komisie a budú na základe zhodnotenia ich prínosu pre príslušnú komisiu zvolení za 

členov zastupiteľstvom. Člena komisie (poslanca i neposlanca) volí i odvoláva zastupiteľstvo 

spravidla na návrh predsedu komisie. Toto sa nevzťahuje na Komisiu na ochranu verejného 

záujmu, kde platí, že jej členom môže byť v zmysle príslušného zákona iba poslanec.  

            (Tretiu vetu treba presunúť za prvú vetu, pretože súvisí s ňou a nie s druhou.) 

 

Článok 6 

Členovia komisie 

Členov komisie volí spravidla na celé funkčné obdobie a odvoláva zastupiteľstvo spravidla na 

návrh predsedu komisie. 

Neúčasť na zvolanom zasadaní komisie ospravedlňuje člen komisie vopred predsedovi priamo 

alebo prostredníctvom gestora komisie, ktorý túto zaznamená v prezenčnej listine zo zasadania 

komisie. Člen komisie sa na zasadnutí komisie môže nezúčastniť len z vážnych dôvodov. Svoju 

neúčasť ospravedlní člen komisie vopred predsedovi a gestorovi komisie najneskôr dve hodiny 

pred zasadnutím komisie.  

V prípade neúčasti na 2 po sebe idúcich zasadnutiach bez vážneho dôvodu predseda sám alebo 

na žiadosť aspoň polovice všetkých členov komisie môže navrhnúť zastupiteľstvu odvolanie 

tohto člena z členstva v predmetnej komisii.  

 
 

Článok 8 

Uznesenie komisie 

Pri hlasovaní per rollam je na schválenie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov komisie. 
 

 

Článok 10 

Spoločné ustanovenia 

Gestor komisie zabezpečí zverejnenie zápisnice na webovom sídle mestskej časti najneskôr do 

troch pracovných dní po podpise zápisnice predsedom alebo podpredsedom komisie. 



Za vyhotovenie a elektronické zaslanie uznesení a stanovísk zo zasadaní komisie zodpovedá 

gestor komisie, ktorý je zodpovedný aj za elektronické doručenie uznesení a stanovísk všetkým 

členom komisie, starostovi a prednostovi miestneho úradu. Originál uznesenia alebo stanoviska 

podpisuje predseda alebo podpredseda komisie a gestor komisie. Originál uznesení alebo 

stanovísk vyhotovuje gestor komisie najneskôr do troch dní druhý deň po zasadaní komisie. 
 

Predseda si pripomienky osvojil. 

 

Pani Ľubomíra Petrova: Je možné materiály pred zasadnutím posielať skôr ako jeden deň pred 

zasadnutím? 

Predseda: Nakoľko 12.3. zasadala Komisia pre dotácie a zápisnica bola z tejto komisie doručená 13.3. 

nebolo možné ju skôr doručiť. Predseda sa ospravedlnil na základe pracovnej vyťaženosti a bude sa 

snažiť materiály posielať čo najskôr, ak to bude možné. 

 

Pán Zoroslav Smolinský: Navrhuje najneskôr dva dni pred KŠK posielať materiály, len výnimočne 

v kratšom čase. 

 

Pán Daniel Ozdín: Navrhuje najneskôr 5 dní pred KŠK posielať materiály. 

 

Predseda dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu: Navrhuje najneskôr dva dni pred KŠK 

posielať materiály, len výnimočne v kratšom čase. 

 

Prezentácia:13   počet poslancov:  4

  

   počet neposlancov:  9 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 4 0 0 

Neposlanci 9 0 0 

 

• Návrh bol prijatý. 

 

Pán Daniel Ozdín: Navrhuje v článku 6 rokovacieho poriadku zmeniť: V prípade neúčasti na 

polovici (pôvodne 3) po sebe idúcich zasadnutiach bez vážneho dôvodu predseda sám alebo 

na žiadosť aspoň polovice všetkých členov komisie môže navrhnúť zastupiteľstvu odvolanie 

tohto člena z členstva v predmetnej komisii. 
 

Predseda dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu: V prípade neúčasti na dvoch po sebe 

idúcich zasadnutiach bez vážneho dôvodu predseda sám alebo na žiadosť aspoň polovice 

všetkých členov komisie môže navrhnúť zastupiteľstvu odvolanie tohto člena z členstva 

v predmetnej komisii. 
 

 

Prezentácia:13   počet poslancov: 4

  

   počet neposlancov: 9 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 4 0 0 

Neposlanci 9 0 0 

 

• Návrh bol prijatý. 

 



Predseda dal hlasovať: KŠK schvaluje rokovaci poriadok komisie športu a kultury ako celku 

podla predlozeneho návrhu v zneni pripomienok. 

 

 

Prezentácia:13   počet poslancov:  4

  

   počet neposlancov:  9 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 4 0 0 

Neposlanci 9 0 0 

 

• Rokovací poriadok bol schválený. 

 

 

K bodu 4. Náplň práce KSK 

 

Predseda poprosil hostí pána konateľa DNV športu Andreja Kiszela a pána riaditeľa IC Rastislava 

Šimkoviča o predstavu na čom má KŠK pracovať.  

 

Pán Andrej Kiszel: opísal fungovanie DNV športu a očakáva návrhy na zlepšenie športovísk 

a rozšírení športov od KŠK.  

 

Pani Ľubomíra Petrova: sa opýtala na spôsob financovania a fungovania DNV šport, klubov na našom 

uzemý. 

 

Predseda a starosta vysvetlili. 

 

Ďalej sa rozvýjala diskusia na túto tému. 

 

Pani Ľubomíra Petrova: rozšíriť portfólio športov v DNV, napr. gymnastika a atletika. 

 

Starosta: KŠK dostane zoznam ihrísk a športovísk a uvedením kto ich spravuje. Predstavil plán 

sportovej haly. 

 

Pán Andrej Horný: predstavil plán presťahovania Boxing clubu a možnosti poskytovania 

sprostredkovane sportu – atletiky. 

 

Pán Roman Mozsi: chce aby sa zlepšila starostlivosť o ihriská pri ZŠ I. Bukovčana. 

 

Pán Daniel Ozdín: Navrhuje vytvoriť bedbintonové ihriská. 

 

Pán Rastislav Šimkovič: opísal fungovanie Istracentra a plán na tento rok, systém obstarávania kníh do 

knižnice. 

 

Pán Zoroslav Smolinský: otvoril tému kino. 

 

Starosta: miestny úrad pracuje na vyčíslení základnej rekonštrukcie, informácia bude poskytnutá 

poslancom a aj KŠK. 

 

Predseda: Ozrejmil tento bod a uviedol, že napr. KŠK na základe žiadostí od športových klubov može 

navrhnúť zníženie nájomného za užívanie nášich ihrísk, športovýsk, telocviční a pod.. 

 

 



K bodu 5. Stav kroniky 

 

 

Pán Ján Žatko písomne: Na úvod opakujem svoje konštatovanie, ktoré som vyjadril včera na rokovaní 

komisie. Vysoko oceňujem prácu pána kronikára, pretože bol postavený pred veľmi náročnú úlohu 

doplniť chýbajúce zápisy do obecnej kroniky za veľmi dlhé obdobie a zhosťuje sa jej podľa mojej 

mienky veľmi dobre. Napriek tomu mám k predloženému textu zopár drobných pripomienok: 

 

Kronika 2010 

 

1. Hneď na prvej strane sú uvedené výsledky komunálnych volieb na Slovensku a aj v Devínskej 

Novej Vsi. Kým v rámci Slovenska sú uvedené výsledky, ktoré získali jednotlivé strany, v rámci 

Devínskej Novej Vsi sú uvedené iba mená zvolených kandidátov. Navrhujem uviesť pri nich údaj  

za ktorú stranu alebo koalíciu kandidovali, prípadne že boli zvolení ako nezávislí. Z hľadiska histórie 

tu ide podľa môjho názoru naozaj o veľmi zaujímavý a dôležitý fakt, ktorý odzrkadľuje politické 

nálady obyvateľstva Devínskej Novej Vsi v danom čase. Koniec koncov, ak si pozriete Kroniku 

Devínskej Novej Vsi z čias prvej Československej republiky, tam sú výsledky politických strán v 

komunálnych voľbách v Devínskej Novej Vsi uvedené a je to naozaj veľmi zaujímavý údaj. 

 

2. Na 11. strane je medzi ocenenými občanmi preklep. Namiesto mjr. Mgr. Boris Bologh má byť 

správne mjr. Mgr. Boris Balogh. 

 

3. Na poslednej 12. strane je tak isto preklep. Počet nových bytov v roku 2010 nemôže byť 2014, 

predpokladám že správny údaj je 214. 

 

 

Kronika 2018 

 

Tu mám trochu viac pripomienok. Asi je to dané tým, že ide o minulý rok a veľa udalostí týkajúcich sa 

DNV mám ešte v živej pamäti. 

 

1. Prvá pripomienka je totožná s rokom 2010. Navrhujem doplniť u zvolených kandidátov v 

komunálnych voľbách ich stranícku príslušnosť. 

 

2. Druhá pripomienka sa týka časti "Kultúra a spoločenský život". Pán kronikár v nej uvádza niekoľko 

ocenení, ktoré získali subjekty alebo osoby z DNV. Ja som zachytil tri ďalšie ocenenia našich bčanov, 

ktoré boli podľa môjho názoru také významné, že by sa mali zachytiť v kronike našej mestskej časti. 

Ďalej uvádzam o čo ide a aj linky, kde sa dajú nájsť bližšie informácie: 

    a) Tomáš Hulík, cena primátora Bratislavy:    

https://www.bratislava.sk/sk/sprava/primator-bratislavy-ivo-nesrovnal-ocenil-vyznamnych-

bratislavcanov 

    b) Terézia Lenczová, cena Fóra kresťanských inštitúcií "Vy ste svetlo  

sveta":  

http://fki.sk/fki-prvy-raz-udelilo-cenu-vy-ste-svetlo-sveta-prevzali-ju-styria-laureati/ 

    c) Juraj Šebo, osobnosť hlavného mesta:  

https://www.teraz.sk/bratislava/bratislava-v-primacialnom-palaci-ocen/366901-clanok.html 

 

3. V zápise mi chýba akákoľvek zmienka o oblasti životného prostredia, dopravy a výstavby. Len ako 

príklady uvádzam, že napríklad v oblasti životného prostredia mestská časť DNV odkúpila pozemok 

pod rybníkom, čo považujem za udalosť hodnú zaznamenania v kronike. Tak isto výrub neobvykle 

vysokého počtu stromov na verejných priestranstvách veľmi zarezonoval medzi obyvateľmi DNV. V 

oblasti dopravy boli zrealizované veľmi významné rekonštrukcie ciest - privádzač do DNV, Istrijská a  

Opletalova ulica. V oblasti výstavby počas minulého roku prebiehala masívna výstavba bytov, ktorá 

oskoro ovplyvní život v našej mestskej časti, keďže pribudnú stovky nových obyvateľov: Devínka pri 



Tescu a Devínsky Dvor a Amber na Kolónii. To sú len také tipy, ktoré by sa podľa môjho názoru 

mohli objaviť v kronike. 

 

4. V roku 2018 bol bývalý starosta Milan Jambor deň potom ako odovzdal svoju funkciu právoplatne 

odsúdený za trestný čin nepriamej korupcie. Ja viem, že to nikoho z nás neteší, ale to je taká významná 

udalosť, že by si ju kronikár rozhodne mal všimnúť, pretože trestný čin za ktorý bol odsúdený spáchal 

počas výkonu svojej starostovskej funkcie.  

 

Pán Daniel Ozdín: písať viac o faktoch reprezentujúcich DNV navonok. Na strane 4 zmeniť zlaté 

miesto na prvé. Doplniť významné osobnosti. Kde sa nachádzajú ostatné roky kroniky? 

 

Starosta: plánuje kroniku zverejniť na webe DNV. 

 

 

K bodu 6. Pomenovanie novovzniknutých ulíc v našom katastrálnom území 

 

 

Pán Martin Krížik: Peter Pišťanek - spisovateľ 

 

Podpredseda: Jaroslav Jaško - horolezec 

 

Starosta: verejne urobiť výber, prijať návrhy od občanov, ku každému návrhu pridať opis – životopis. 

 

Predseda: využijeme hlasovanie per rollam. 

 

 

 

K bodu 7. Rôzne 

 

Predseda: predniesol zápisnicu z Komisie pre dotácie. 

 

Starosta: informácia o nepodaní si dotácie pre Chorvátsky spolok. 

 

Diskusia o futbalových kluboch – zjednotiť, o nespravodlivosti rozdelovania dotácii medzi športovými 

klubmi – zohladniť úspechy v súťažiach, navýšiť rozpočet na dotácie. 

 

Starosta: vysvetlil účel Komisie pre dotácie – má byť nestranná, žiadatelia dotácii si pred touto 

komisiou obhája výšku svojej dotácie. Návrh: požadovať prílohu ku žiadosti o dotáciu správu 

o činnosti. 

 

Predložený orientačný rozpočet kultúrnych podujatí. Doplnené podujatie Záver kultúrneho leta 1.9. 

2500€. 

 

Diskusia: obohatiť o kultúrnejšie podujatia, festival vína.  

 

Podujatie Hody zlepšiť, obohatiť o kultúrny program, návrh Festival národnej piesne urobiť v nedeľu 

na tom istom mieste ako sucast hodou, ak bude mozne umiestnit kolotoce, gastro, podium – kulturu na 

Vapencovu. 

 

Podujatie Pivný Janko – súkromná akcia. 

 

17.11. 30. Výročie – program pripravuje BSK. Planuje sa pametnik na podnet nasho obcana. 

 



Premiéra divadelného predstavenia Tichá noc, svätá noc – doplniť toto podujatie do kalendára 

kultúrnych podujatí mč DNV. Výška príspevku bude určená po predložení kalkulácie na podujatie. 

 

Uznesenie: KŠK odporúča podporiť podujatia Premiéra divadelného predstavenia Tichá noc, 

svätá noc a Záver kultúrneho leta 2019 s podmienkou doložiť náklady na podujatia. 

 

Prezentácia:8   počet poslancov: 3

  

   počet neposlancov: 5 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 3 0 0 

Neposlanci 5 0 0 

 

• Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie: KŠK schvaľuje orientačný rozpočet kultúrnych aktivít ako celku. 

 

Prezentácia:8   počet poslancov: 3

  

   počet neposlancov: 5 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 3 0 0 

Neposlanci 5 0 0 

 

• Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

 

III. 

Záver 

 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 21:00 zasadnutie komisie 

ukončil. 
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

 

Zapísal 

 

Pavol Goldstein 

 

 

 

Predseda komisie 

 

Jozef Tittel 

 

 

 


