
ZÁPISNICA 

 

Z 3. zasadnutia Komisie športu v roku 2021, ktoré sa uskutočnilo online konferenciou 

prostredníctvom aplikácie TEAMS 

Dňa 7.4.2021 sa uskutočnilo 3. online zasadnutie Komisie športu v roku 2021. Zasadnutie otvoril 

a viedol predseda komisie Mgr. Dominik Hriník. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 10 členov komisie z celkového počtu 12, čím bola  komisia uznášania 

schopná.  

Svoju účasť ospravedlnili Mgr. Michal Kolárik a Ing. Mária Wienerová 

Ďalej bola prítomná Mgr. Ingrid Dolniková – vedúca odboru ŠKŠCRaMR, PaedDr. Ľudmila 

Chodelková – poslankyňa MZ, MUDr. Igor Habánik – poslanec MZ 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia Komisie športu (ďalej 

len „zápisnica“). 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2. Ideový zámer využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne 

služby 

3. Rôzne, záver  

 

K bodu 1 

 
Program a materiály boli doručené členom komisie elektronicky dňa 1.4.2021. Predseda Komisie 

športu Mgr. Dominik Hriník privítal všetkých prítomných a predstavil im program zasadnutia. 

Členovia komisie s programom súhlasili a schválili ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 2 

Uznesenie č. 4/2021 – príloha č.2 

Názov materiálu: Ideový zámer využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne 

služby 

Materiál  predložil: MUDr. Igor Habánik 

 

Stanovisko komisie športu: 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí: 

 

I Schváliť 

 

- Ideový zámer využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne služby. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen Za Proti 
Zdržal 

sa 

Mgr. Dominik 

Hriník 
✓     

Ondrej Šoška ✓     

Mgr. Róbert 

Kašša 
  ✓   

Karol Čepec 
 

✓   

Mgr. Marián 

Zrník 
✓ 

    

Mgr. Pavol 

Blasbalgh 
✓ 

  

Ing. Juraj Petráš, 

MSc 
 

 ✓ 

Mgr. Peter 

Zánický 
✓ 

  

Mgr. Karol Haas ✓   

Dalibor 

Andrisík 
 

 ✓ 

Spolu 6 2 2 

 

 

 

 

 

 



Diskusné príspevky: 

 

Mgr. Dominik Hriník 

- V Žiline sa pripravuje výstavba stolnotenisovej haly, ktorú iniciuje Stolnotenisový klub 

- Je to veľmi zaujímavá vízia nad ktorou sa oplatí premýšľať 

- Je potrebné, aby UHA vytipoval pozemky na území mesta, ktoré sú vhodné pre budúcu 

výstavbu športovej infraštruktúry, po vytipovaní môžeme riešiť štúdiu spoločne so 

športovými klubmi a verejnosťou aby to odzrkadľovalo potreby športovcov mesta Žilina 

a následne aj samotné projekty 

- Materiál Igora Habánika vnímam ako iniciatívny ideový zámer, aby sa otvorila diskusia   

o športovej infraštruktúre a posunuli sa veci dopredu, vychádza mi z toho, že treba 

rozmýšľať aj nad inými možnosťami ako Korytnačka a Karpatská, napríklad 

vybudovanie haly spoločne s VUC a Univerzitou 

- Vždy je lepšie podporiť viacero ciest ako rozvíjať športovú infraštruktúru, pretože ak 

rokovania s jednou stranou nebudú úspešné môžeme pracovať na ďalšej alternatíve aby 

sme zbytočne nestrácali čas a žilinskí športovci nečakali dlho na vybudovanie športovej 

haly   

 

Ing. Juraj Petráš, MSc 

- Ako zástupca tenisového klubu môžem povedať, že riešime prekrytie niektorých 

tenisových kurtov za plavárňou nafukovačkou 

- Samotný návrh materiálu nie je zlý, treba si však uvedomiť, že súčasná dopravná situácia 

smerom na Martin je veľmi zlá, čiže športovisko by bolo so zlou dopravnou dostupnosťou 

 

Karol Čepec 

- V materiáli mi chýba základná koncepcia, aké športoviská by sa mali postaviť 

- Ak ide o novú plaváreň, rozšírenie plavárne je momentálne rozpracované v priestoroch 

súčasnej plavárne 

- Dopravná dostupnosť na okraji Žiliny, smerom na Martin je zlá 

- Pozemky nie sú vo vlastníctve mesta, ich vysporiadanie a výkup by zabrali dlhý čas, 

rovnako dlhý čas by zabralo aj vytvorenie projektovej dokumentácie, vyčlenenie financií 

a samotná výstavba, bavíme sa tu o minimálne o desiatich rokoch 

- Ak by sme chceli ísť cestou eurofondov, nové programovacie obdobie už beží, ale výzvy 

nie sú pripravené a ani nie sú zverejnené 

- V minulosti sa schválilo, že každá nová výstavba v okolí Šibeníc musí podliehať novému 

dopravnému konaniu 

- Definujme si, aké športoviská potrebujeme a chceme budovať, potom hľadajme pozemky 

 

Mgr. Peter Zánický 

- Ako športovec vítam každú aktivitu, ktorá by priniesla nové športovisko, alebo aspoň 

rekonštrukciu súčasného 

- Ťah na Martin je mimoriadne preťažený, bez diaľnice sa nič nevyrieši, myslím si, že by 

to bolo veľkým problémom pre dochádzku športovcov, najmä detí 

 

Mgr. Róbert Kašša 

- Ďakujeme za iniciatívu za vznik nového športoviska, ide o veľkú plochu, ktorá ak by sa 

dokázala zceliť, tak by tu mohlo vzniknúť krásne športovisko 

- Pri úvahe, že ide o pozemky v súkromných rukách sa bavíme o iniciatíve, ktorá by trvala 

minimálne 10 rokov aby prešla do stavu výstavby 

- Oblasť Šibeníc je nešťastná z dopravného hľadiska, kým nebude diaľnica tak bude tento 

ťah neustále preťažený 



- Mali by sme sa zaoberať iniciatívami, ktoré sa už rozbehli, akou je napríklad spolupráca 

mesta+VÚC+Univerzita a výstavba športoviska na Veľkom Dieli 

- Pre výstavbu športoviska nepotrebujeme kupovať nový pozemok, pred pár rokmi sme 

zakúpili lúku na Solinkách, ktorá je stále nevyužitá a je pre športovisko priam ideálna 

- Zaoberajme sa športoviskami, ktoré nám chátrajú alebo sú rozostavané, poďme do 

diskusie o odkúpení Karpatskej a následnom dokončení tohto projektovo výborného 

športoviska, zaoberajme sa Športovou halou na Bôriku 

- Nezatracujme tieto návrhy ihneď pri mene súčasného majiteľa, ale skúsme diskutovať 

a nájsť správnu cestu ako tieto športoviská oživiť, máme tretí rok funkčného obdobia 

a nikam sme sa neposunuli 

 

Mgr. Karol Haas 

- Je dobré, že sa otvorila ďalšia iniciatíva, kde by sa mohla rozvíjať športová infraštruktúra 

a budovať nová športová hala, je potrebné aby sa hľadali ďalšie priestranstvá, aby 

architekt mesta hľadal možnosti na rozvoj športovej infraštruktúry 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 12.4.2021 

                                                                                                                Mgr. Dominik Hriník  

 Zapísal: Mgr. Matej Franek, sekretár KŠ                                                                                                  predseda KŠ 


