
Komisia športu a kultúry 

 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 30.5.2019 

18:30 – 21:00 

 

 

 

Program rokovania KSK: 
 
1.) Stav pamätníkov 
2.) Stav športovísk a detských ihrísk 
3.) Workoutové ihrisko pri ZŠ Pavla Horova 
4.) Pomenovanie ulice - informácia 
5. )Oceňovanie osobností v oblasti kultúry a športu 
6.) Rôzne 
7.) Záver 
 
 

1.) KŠK si vypočula prizvaného hosťa pána Zdena Ouzkého, ktorý najmä hovoril 
o potrebe vybudovania pamätníka obetiam druhej svetovej vojny na území 
mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Pán Ouzký nám opísal svoje 
pamäti z tohto ťažkého obdobia, mnoho jeho blízkych priateľov bolo zabitých. 
Pán Ouzký tiež vyjadril nespokojnosť so slovenským prekladom nemeckého 
textu na už existujúcom pamätníku 42 nemeckým vojakom kde slovenský 
preklad uvádza, že boli zastrelení, kým nemecký text v doslovnom preklade 
znamená, že boli popravení. 
 
Predseda dal hlasovať o návrhu uznesenia: 
KŠK súhlasí so zámerom vybudovania pamätníka obetiam II. Svetovej 
vojny na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. 
 
Prezentácia: 8 Počet poslancov: 3  Počet neposlancov: 5 
 
Hlasovanie  ZA  PROTI  ZDRŽAL SA 
Poslanci  3  0   0 
Neposlanci  5  0   0 
 
 
 
 
 
 
 



2.) KŠK si vypočula prizvaného hosťa pani riaditeľku DENOVY Mgr. Petru 
Neischlovú, ktorá nám predstavila prácu DENOVY vzhľadom ku športoviskám 
a detským ihriskám, ktoré má v správe. Pani riaditeľka nám tiež predstavila 
dokument, ktorý bol vypracovaný Miestnym úradom – pasportizácia detských 
ihrísk, ktorý mapuje najnutnejšie opravy. S pánom starostom, sme diskutovali 
a zhodli sa na potrebe posilnenia rozpočtu pre príspevkovú organizáciu 
DENOVA do nasledujúcich rokov vzhľadom na nutnosť rozsiahlejšej 
rekonštrukcie detských ihrísk a športovísk a to najmä na našich sídliskách. 
Pani Petrova tlmočila ohlas od mamičiek, že im chýbajú prístrešky nad 
pieskoviskami. Spomínali ihriská I. Bukovčana, J. Poničana a pred ZUŠ. 

 
Bez uznesenia. 
 
 

3.) Predseda spolu s podpredsedom predstavili komisii zámer aj s cenovou 
ponukou, ktorý bol doručený pánom Bc. Lukášom Ondrejom o dobudovaní 
workoutovej zostavy v školskom areáli Pavla Horova. Členovia komisie sa 
zhodli na potrebe dobudovania tejto cvičebnej zostavy avšak iba v rozsahu 
prvej časti. Ďalšie etapy KŠK neodporúča realizovať najmä z dôvodu, že 
v ďalších častiach predmetného je už vybudované detské ihrisko, ktoré je na 
naše potešenie intenzívne využívané. KŠK sa tiež zhodla na potrebe 
doplnenia lavičiek na sedenie v tejto časti školského areálu. 

 
 

 
Prezentácia: 8 Počet poslancov: 3  Počet neposlancov: 5 
 
Hlasovanie  ZA  PROTI  ZDRŽAL SA 
Poslanci  3  0   0 
Neposlanci  3  1   1 
 
 

4.) KŠK zobrala na vedomie pomenovanie ulice ako pokračovanie už existujúcej 
ulice Bystrická, podľa predloženého návrhu. 

 
Bez uznesenia. 
 

5.) Podpredseda predstavil svoj nápad oceňovania osobností v oblasti kultúry 
a športu. Členovia komisie si tento nápad osvojili. 

 
Predseda dal hlasovať o návrhu uznesenia: 
KŠK súhlasí so zámerom oceňovania osobností v oblasti kultúry 
a športu. 
 
 
Prezentácia: 8 Počet poslancov: 3  Počet neposlancov: 5 
 
Hlasovanie  ZA  PROTI  ZDRŽAL SA 
Poslanci  3  0   0 
Neposlanci  5  0   0 



 
 

 

6.) KŠK diskutovala o pomenovaní novovzniknutej ulice podľa predloženého 

návrhu. Miestne zastupiteľstvo už raz svojím uznesením odporučilo 

Mestskému zastupiteľstvu prijať pomenovanie ulice – Ulica Antona Srholca. 

Predseda dal hlasovať o návrhu uznesenia dodatočne, formou per rollam: 
Komisia športu a kultúry odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA - 
DNV prijať pomenovanie predmetnej novovzniknutej ulice, ulica Antona 
Srholca. 
 
 
Prezentácia: 9 Počet poslancov: 4  Počet neposlancov: 5 
 
Hlasovanie  ZA  PROTI  ZDRŽAL SA 
Poslanci  4  0   0 
Neposlanci  4  1   0 
 
 

7.) Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 21:00 
zasadnutie komisie ukončil. 

 

 


