
 
 
 

 
 
 

Miesto zasadnutia Novoveská 17/A 

Začiatok 17:30 

Ukončenie 19:30 

Prítomní Členovia komisie a hostia podľa prezenčnej listiny 

 
 

Úvod 

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

schválený   program. 

 
Por. 
číslo 

Program 

1 Horolezecký klub DNV - Bouldering 
2 FKM – tréner Martin Krička 
3 Lokomotíva DNV – Róbert Kačeňák 
4 Park rebelov – Alexander Horváth 
5 Projekt 2Hard kurty 
6 Dotácie 
7 Záver 

 
 

Prerokovanie bodov programu 
 
 

 

 
 
Bouldering – lezecká aktivita do výšky 5m bez istenia (prebehla prezentácia) 
 - minimálna výška steny na túto aktivitu sú 4m 
 - je to jeden zo zámerov vhodný na zakomponovanie do novej športovej haly „za valom“ 
 - treba zistiť, aký by bol o to záujem a či by sa na to našiel aj iný investor 
 - v prípade poskytnutia prenájmu od MČ za minimálny poplatok to vedia ako s.r.o. postaviť aj sami 
 - padla otázka, prečo sa neprihlásili do výzvy na kino Devín, na čo reagovali, že by to bolo veľmi náročné 
na rekonštrukciu 
 - cez kampaň by chceli zistiť, aký by bol o daný typ aktivity záujem, poskytovali by aj kurzy pre deti 
 
Vyjadrenie poslanca Žatka k boulderingu: v rámci prípravy novej športovej haly by sa mohla zorganizovať 

Komisia športu a kultúry 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 19.02.2020 

K bodu 1. Horolezecký klub DNV 



exkurzia do už existujúcej. 
Na to reagoval starosta so slovami, že to treba vnímať súhrnne, keď to bude myšlienkovo ucelené. 
 
• Bez uznesenia 

 
 
 

 
 
 - rekonštrukcia ihriska na ZŠ P. Horova – po oplotení začali problémy a ihrisko bolo následne uzatvorené 
 - predmetné ihrisko má rozmer 30x18m, čo podľa p. Kričku nie je ideálny priestor pre futbal 
 - starosta na to reagoval, že výmena trávnika na ihrisku je zahrnutá do tohtoročného rozpočtu 
 - ihrisko bude dobudované aj v hale 
 
• Bez uznesenia 

 

 
 
- Pán Martin Krička sa vyjadril za to, aby bol klub ekonomicky ozdravený, keďže dotácie sú žiadané len 
na nové plochy 
 - Pavol Goldstein mu položil otázku, prečo už nehrajú futbal Devínskonovovešťania, na čo p. Kačenák 
reagoval, že bývalé vedenie malo zlý názor na kvalitu domácich hráčov a presadzovalo si prítomnosť tých 
externých. 
 
• Bez uznesenia 

 

 

 
 - ešte sa nerozvinul detský tenis, to je v pláne na budúci rok 
 - na zimu plánujú zimnú dvojhalu, pokračuje sa s výstavbou, ostáva už len bazén 
 - majú už povolenie aj na športovú kliniku, len im na to chýbajú financie 
 - jedinú dotáciu dostali od SBA, zvyšok financovali zo súkromných zdrojov 
 - v DNV sú jediný veľký tenisový klub, majú ambíciu dotiahnuť až 70 detí 
 - prieťahy nastali kvôli ŽSR, ale rovnako ako parkovisko, ktoré bolo riešené cez Dopravný podnik aj táto 
situácia bola vyriešená 
 - závlahu budú realizovať cez vlastnú studňu 
 
• Bez uznesenia 

 
 

 

 - pre profesionálnych hráčov 
 - nie sú za umiestnenie Skate parku na danom území 
 - budú potrebovať profesionálnych trénerov 
 - to, či im bude prenajatý aj zvyšok pozemku rozhodne komisia, následne to bude schvaľované v komisii 
 
Uznesenie: Komisia športu a kultúry súhlasí so zámerom prenájmu časti pozemku 478/4 zvereného 
spoločnosti DNV sport s.r.o. za účelom vybudovania dvoch tenisových kurtov a dvoch beachvolleyballových 
ihrísk. 
 
 
• Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

K bodu 2. FKM – tréner Martin Krička 

K bodu 3. Lokomotíva DNV – Róbert Kačeňák 

K bodu 4. Park rebelov – Alexander Horváth 

K bodu 5. Projekt 2Hard kurty 



 

 
 - do 15.11. bola možnosť podania žiadosti o dotáciu 
 - každá žiadosť je posudzovaná ekonomickým oddelením a následne dotačnou komisiou, kde sa zisťuje, 
či bola podaná v súlade s platným VZN 
 - vzniknuté materiály sa tak ďalej predkladajú do zastupiteľstva 
 
• Bez uznesenia 

 
Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 19:30 zasadnutie 
komisie ukončil. 

 
 Titl., meno a priezvisko Podpis 
 
Zapísal 

 
Pavol Goldstein 

 

 
Predseda komisie 

 
Jozef Tittel 

 

 

K bodu 6. Dotácie 


