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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

 

 

 

     berie na vedomie 

 

Správu o činnosti Športového klubu Vrakuňa za rok 2018. 
 

 

 

 

 

                                                                   



  

 

Dôvodová správa 

 

 

Športový klub Vrakuňa požiadal dňa 25.10.2017 o finančnú dotáciu na rok 2018, ktorá mu 

bola uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 

344/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017 a uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 345/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017 schválená vo výške 30 000,- €. 

 

V súlade s uvedeným uznesením Športovému klubu Vrakuňa vyplýva povinnosť:  

 

1. predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola 

dotácia prijímateľovi poskytnutá v termíne do jedného mesiaca od podania daňového 

priznania, 

 

2. odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2018 prijímateľom dotácie na zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Správa o činnosti klubu ŠK Vrakuňa Bratislava (ŠK) za rok 2018 

 

Dovoľte nám v jednotlivých bodoch informovať o činnosti ŠK v roku 2018. Ku každému bodu 

v prípade otázok sa zástupca ŠK vyjadrí priamo na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. 
 

1. Zmluva o dotácii s Mestskou časťou Vrakuňa Bratislava za rok 2018, Zmluva 

o prenájme s Mestskou časťou Vrakuňa Bratislava pre ďalšie obdobie 

 

Športový klub Vrakuňa Bratislava (ŠK Vrakuňa Bratislava) mal s mestskou časťou Bratislava-

Vrakuňa uzatvorenú pôvodnú zmluvu o prenájme areálu od roku 1997. Tejto zmluve skončila 

platnosť k 31.12.2017. Výsledkom spoločných rokovaní bolo uzatvorenie novej zmluvy dňa 

28.12.2017 na obdobie ďalších 10 rokov.  

Zástupcovia klubu, ktorými boli a aj sú poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, počas 

celého roka aktívne komunikovali so zamestnancami mestskej časti a promptne reagovali na 

požiadavky úradu voči ŠK.  

ŠK vníma spoluprácu s pánom starostom, jednotlivými poslancami, ako aj zamestnancami 

mestskej časti za veľmi pozitívnu, čo potvrdzujú otvorené osobné diskusie a následná 

vzájomná pravidelná informovanosť. Spolupráca a kooperácia medzi zástupcami ŠK 

a starostom, poslancami a zástupcami miestneho úradu je pozitívna a z roka na rok sa aktívne 

prehlbuje.  

 

ŠK predložil mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vyúčtovanie dotácie za rok 2018, kde sú 

položkovite uvedené náklady klubu za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Poskytnutá 

dotácia bola vyúčtovaná v zmysle platného VZN. 

 

2. Zmluva o dotácii s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 

 

ŠK sa pravidelne každoročne uchádzal a uchádza o poskytnutie finančnej dotácie od mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. Táto podpora zo strany úradu veľkou mierou napomáha fungovaniu 

ŠK a existencii organizovaného futbalu ako takého v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Preto ŠK v zmysle platných VZN využil opäť možnosť a v predpísanej lehote doručil na úrad 

žiadosť o poskytnutie dotácie aj na rok 2019, ktorá bola zo strany úradu odobrená a podpísaná 

oboma zmluvnými stranami. 

Športový klub sa uchádzal o uvedené finančné prostriedky vzhľadom na doterajšiu pravidelnú 

komunikáciu s predstaviteľmi mestskej časti Bratislav-Vrakuňa. Športový klub Vrakuňa 

Bratislava veľmi pozitívne vníma možnosť budovania vzájomnej dlhoročnej spolupráce s 

mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa, ktorá je prospešná pre obyvateľov našej mestskej časti. 

 

Predmetom a účelom použitia dotácie je podpora činnosti športového klubu v rámci pokrytia 

nákladov klubu akými sú: 

 prevádzkové náklady klubu za médiá (dodávku plynu, elektriky, vody, odvozu 

a likvidácie odpadu), 

 náklady spojené s prenájmom telocviční v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa,  

 pravidelné poplatky v zmysle Stanov a uznesení príslušných komisií Bratislavského 

a Slovenského futbalového zväzu, 

 havarijné, sanačné a režijné náklady, 



  

 náklady spojené so starostlivosťou a udržiavaním zvereného areálu, budovy 

a materiálu, 

 náklady súvisiace s modernizáciou tréningových plôch a nevyhnutného športového 

vybavenia a starostlivosťou o nich. 

 

ŠK Vrakuňa Bratislava tieto prostriedky použije na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré sú 

základom pre kvalitatívne a efektívne fungovanie každého športového klubu, ktorý je 

životaschopný a má záujem osloviť širokú verejnosť. 

Táto finančná podpora výrazne pomôže, aby sa klub mohol sústrediť na skvalitňovanie 

športového areálu a  športovej výstroje, čím sa snaží neustále a vo vyššej miere zlepšovať 

podmienky pre športovanie v mestskej časti, ako tomu bolo aj v roku 2018. Športový klub sa 

v roku 2018 zameral na kompletnú vertikuláciu tréningových plôch a na neustále udržiavanie 

a skvalitňovanie okolitého areálu ako aj zlepšenie tréningových pomôcok a to kúpou 

športových pomôcok pre jednotlivé kategórie.  

 

Športový klub sa v najbližších rokoch chce sústrediť na dosiahnutie dlhodobých 

a krátkodobých cieľov. Medzi naše dlhodobé ciele patrí: podpora a rozvoj mládeže, 

vybudovanie dorasteneckej kategórie, vedenie k športovým aktivitám a telovýchovnej osväte, 

zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, budovanie dobrého mena klubu, 

a mestskej časti, ktorú reprezentuje, ctenie si pravidiel fair-play, dobudovanie osvetlenia pre 

jednotlivé plochy, údržba a zveľaďovanie areálu, ktorý nám bol zverený a údržba zariadení 

v ňom sa nachádzajúcich. Krátkodobé ciele predstavujú: revitalizácia hracích plôch – hlavného 

ihriska a tréningového ihriska, nákup kosačky a zlepšenie viditeľnosti na hracích plochách 

v poobedňajších hodinách dobudovaním osvetlenia. Revitalizáciu hracích plôch sme čiastočne 

dosiahli vybudovaním umelého závlahového systému na hracej a tréningovej ploche. 

Realizáciou umelého závlahového systému a jeho fungovaním je spojená aj potrebná 

starostlivosť o toto zariadenie, pravidelná kontrola zariadenia špecializovanou firmou 

a zabezpečenie napúšťania a vypúšťania tohto systému vzhľadom na ročné obdobie. ŠK 

pokračuje systematicky revitalizáciou tréningovej a hlavnej hracej plochy pravidelným 

kosením a údržbou týchto plôch. Vzhľadom na situáciu, kedy nám ku koncu  roku 2018 

prestali fungovať obe kosačky a ich oprava by bola nerentabilná vzhľadom na vek 

jednotlivých strojov je potrebné z našej strany realizovať kúpu kosiaceho zariadenia. Stroj na 

kosenie je nevyhnutnosťou, ktorou sa budeme zaoberať na začiatku roka 2019, tak aby do 

začiatku tréningového procesu na hracích plochách bol tento krátkodobý cieľ splnený. 

V našom pláne je kúpa kosačky, ktorá spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne parametre pre kosenie 

futbalových hracích plôch čo do veľkosti a intenzity kosenia.  

Osvetlenie, resp. zlepšenie osvetlenia tréningovej a hlavnej hracej plochy predstavuje 

krátkodobý a dlhodobý cieľ, ktorým sa ŠK zaoberá a bude zaoberať aj v ďalšom období. Jeho 

vybudovanie bude predstavovať kvalitatívny posun a zveľadenie plochy, ktorá nám bola 

zverená. Zároveň dá možnosť jednotlivým kategóriám dlhšie využitie jednotlivých plôch 

a organizácie tréningových jednotiek pre naše mužstvá.  
 

3. Podnájomná zmluva na prevádzkovanie bufetu 
 

Zmluva s prevádzkovateľom bufetu pánom Jurajom Szekeresom bola riadne podpísaná na 

ďalšie obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. S prevádzkovateľom bufetu bola za spomenuté 

obdobie spokojnosť. Pán Szekeres investoval svoj čas a prostriedky na zveľadenie okolia 

bufetu a aj vnútorných priestorov. V pravidelných intervaloch komunikujeme s p. Szekeresom 

o ďalších možnostiach obnovy. Je v našom spoločnom záujme, aby sa pokračovalo 



  

v nastolenom trende a prevádzkovateľ bufetu pokračoval v úpravách v takom rozsahu, aby 

zabezpečil príjemné prostredie pre všetkých hráčov, ich rodičov a pre návštevníkov areálu. 
 

4. Grant č. 1 – Magistrát hlavného mesta - úspešný grant 

 

Grant č. 1 – Magistrát hlavného mesta – úspešný grant 

O grant ŠK žiadalo v treťom kole, v priebehu júna 2018, nakoľko bolo potrebné odovzdať 

podklady do konca júna. Vyhodnotený bol 09.07.2018. 

 

Názov: Športové oblečenie pre deti a mládež 

Žiadaná suma: 1 500,-€ 

Získaná suma: 1 000,-€ 

 

Výsledky sú uvedené prostredníctvom linku: 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%

20vybavit/zoznam_3.kolo_vysledky-zverenit.pdf   

 

ŠK zakúpilo 40 futbalových dresov za cenu 1000€.  

 

Zhrnutie grantu:  

Prijaté finančné prostriedky z projektu sme použili na zakúpenie 40 futbalových dresov pre 

naše mládežnícke kategórie. Nákup dresov bol potrebný, nakoľko pôvodné dresy už boli 

vysoko amortizované a zároveň sme chceli zjednotiť farby dresov pri všetkých mládežníckych 

kategóriách. Tým pádom sme dosiahli jeden z dlhodobých cieľov, aby naši podporovatelia 

a súperi vedeli presne identifikovať mužstvo ŠK pri rôznych mládežníckych kategóriách. Ako 

hlavný prínos pre Mestskú časť Vrakuňa Bratislava by sme videli zjednotenú identitu 

v podobe farby dresov a s jednotným logom ŠK. Veríme, že budú od tejto chvíle pre našich 

mladých, začínajúcich športovcov majstrovské zápasy, prípravné zápasy a turnaje ešte 

lákavejšie a zaujímavejšie. Nové dresy s určitosťou prispejú či už k vyššej motivácii, 

sebadôvere, chuti do športu, ale aj k väčšiemu cíteniu ku kolektívnej hre. Motivácia je 

špeciálne v mládežníckych kategóriách veľmi dôležitá. Či už pre náš športový klub, ale aj pre 

každý iný je mládež tým najcennejších, preto sa snažíme o vytvorenie čo možno najlepších 

podmienok, ktoré sme schopní umožniť. Používanie oficiálnych klubových farieb by malo byť 

samozrejmosťou v každom športovom klube. Stužuje to pocit spolupatričnosti, viazanosti ku 

klubu, jeho histórii. Ideálny scenár by bol, mať pre každú vekovú kategóriu vlastné dresy, 

ktoré by mohli používať na každý zápas a boli by v presných veľkostiach pre hráčov. Súčasné 

dresy nám budú pre tento cieľ ideálne a sme za ne veľmi radi. Taktiež reprezentácia nášho 

klubu z Vrakune, mestskej časti Bratislavy, je dôležitá. Naše tímy sa zúčastňujú množstva 

turnajov či už v rámci Bratislavy, jeho okolia, ale aj v iných mestách Slovenska alebo 

v zahraničí – turnaje v Čechách a v Maďarsku.. Veríme, že aj kvalita a vizáž dresov hrajú 

svoju rolu. Dresy sa chystáme využívať na spomínaných stretnutiach v priebehu športovej 

sezóny. Budeme robiť všetko pre to, aby nám boli čo najdlhšie užitočné. Magistrát hlavného 

mesta SR Bratislavy nám už niekoľkokrát vyšiel v ústrety a veríme, že budú naše tímy 

podávať v nových dresoch výkony hodné reprezentovania nášho mesta. Dresy svoju prácu síce 

ešte len začali, ale už teraz vieme, že náš cieľ už teraz splnili. Náš športový klub určite cíti 

záujem zo strany mládeže. Rozširujeme sa o nových členov a je preto nevyhnutné neustále 

zabezpečovať vhodné a kvalitné vybavenie pre všetkých. Veríme, že budú v budúcnosti 

podobné projekty dostupné a budeme môcť dokúpiť tak potrebné veci, lebo hráči, deti, mládež 

v našom klube si zaslúžia dôstojné podmienky pre ich rast, participáciu k športu a k výchove. 

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vybavit/zoznam_3.kolo_vysledky-zverenit.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vybavit/zoznam_3.kolo_vysledky-zverenit.pdf


  

5. Grant č. 2 – Nadácia ČSOB- neúspešný grant 

 

Grant č. 2 – Nadácia ČSOB - neúspešný grant 

 

 O grant ŠK žiadalo v jedinom možnom 1. kole, septembri 2018. Vyhodnotený bol 

26.11.2018 

 

Názov: Podpora športu pre deti a mládež 

Žiadaná suma: 3 000,-€ 

Získaná suma: 0,-€ 

 

Výsledky sú uvedené prostredníctvom linku: 

https://www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme/csob-nadacia   

  

6. Grant č. 3 – Slovenský futbalový zväz - - úspešný grant  

 

 Na konci roka 2017 sme zaznamenali možnosť získať grant od Slovenského futbalového 

zväzu (skrátene SFZ). Veľká výhoda spomínaného grantu bola v tom, že poskytovali 

minimálnu dotáciu vo výške 10.000,- Eur (slovom: Desaťtisíc Eur), pričom podmienkou bola 

spoluúčasť vo výške minimálne 25 %. Naším cieľom bolo získať tento grant na realizovanie 

automatického závlahového systému. V rámci roku 2017 prišlo ku kompletizácií žiadosti 

o získanie grantu, zabezpečeniu potrebných administratívnych a iných podkladov, ktoré 

žiadosť vyžadovala. Zaslanie žiadosti na SFZ prebehlo začiatkom roka 2018, pričom sme 

odovzdali poklady do stanoveného termínu. Tento grant sa nám podarilo získať vo výške 

10.000,- Eur (slovom: Desaťtisíc Eur). Po úspešnom získaní grantu (marec 2018) a podpise 

zmluvy so SFZ sme začali okamžite pracovať na podmienkach, ktoré tento grant zohľadňoval 

a vyžadoval: verejné obstarávanie, úradné dokumenty, osobné stretnutia s predstaviteľmi SFZ, 

výber najvhodnejšej firmy na realizáciu umelého závlahového systému a dohodnutie termínu 

realizácie. Realizácia závlahového systému bola uskutočnená v termínoch jún - júl. Naším 

predsavzatím bolo realizovať závlahový systém aj na vedľajšej tréningovej ploche, čo sa nám 

aj podarilo. Kvôli zníženiu nákladov sme sa s realizátorom dohodli, že čiastočne na naše 

náklady zabezpečíme drobné stavebné práce a zároveň zabezpečíme aj doplnkový materiál. 

Z tohto dôvodu boli vytvorené bezplatné špeciálne brigády, ktorých sa zúčastnili prevažne 

hráči A mužstva, tréneri, vedenie ŠK a bývali hráči zastupujúci mužstvo „Starých pánov“. 

Spoločnými silami bola umelá závlaha dokončená a odovzdaná do užívania v júli 2018. 

Funkčnosť a kvalita systému je doposiaľ bezchybná, jej používanie je automatizované, čím 

nám znižuje čas a náklady.   

 

 Získanie tohto grantu a následnú realizáciu zmeny závlahového systému po dlhých 

rokoch vnímame ako veľký míľnik v našom klube. Pre jednotlivé kategórie a aj celý klub 

predstavuje vybudovanie umelého závlahového systému posun dopredu. Plochy sú 

pravidelne polievané a kvalita ihriska sa zvýšila a bude sa zvyšovať aj v nasledujúcich 

rokoch.  

 
 

 

 

 

 

https://www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme/csob-nadacia


  

7. Vrakunská jedenástka 2018 
 

Dňa 16.06.2018 sa za príjemného slnečného počasia uskutočnilo podujatie s názvom 

Vrakunská jedenástka. Vrakunská penalta opäť ožila po 14-tich rokoch!  

 

Náš futbalový klub ŠK Vrakuňa Bratislava v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa 

zorganizovala podujatie, ktoré dlhé roky dávalo možnosť širokej verejnosti aktívne sa 

zúčastniť športovo-spoločenskej akcie. Po poslednom súťažení z roku 2004 sme už netrpezlivo 

čakali na pokračovanie tejto tradície. V troch rôznych kategóriách a to Muži, Ženy a Deti sa 

mohli zúčastnení prezentovať súťažnými kopmi najprv v základnej časti, v ktorej sa bolo 

potrebné prebojovať cez 3 kolá, až následne pre tých najlepších do samotnej finálovej časti, 

kde vzišli víťazi jednotlivých kategórií.  

 

V duchu myšlienky, ktorú použil pán starosta pri príhovore "nie je dôležité zvíťaziť, ale 

zúčastniť sa" sa však súťaže zúčastnených niesli nesmierne športovo. Krásne slnečné počasie 

len spríjemnilo atmosféru, ktorá panovala nielen medzi súťažiacimi, ale aj medzi fanúšikmi na 

tribúnach. Celkovo bolo cca 150 súťažiacich, ku ktorým sa pridalo aj cca 100 ich 

podporovateľov. Vyhodnotenie, spojené s odovzdávaním atraktívnych športových cien, 

uzavrelo toto krásne podujatie s vierou, že jeho pokračovanie na seba nenechá dlho čakať. 

Všetci preto veríme, že nám bude Vrakunská jedenástka robiť radosť aj budúci rok! 

 

8. Situácia v areáli ŠK – najdôležitejšie fakty: 

 

 Rekonštrukcia a sanácia ihriska 

  

 Vždy po ukončení sezón jednotlivých mužstiev, t. j. od polovice júna nastáva obdobie kedy 

ŠK rieši skvalitnenie a následnú sanáciu tréningových plôch. Pred uskutočnením rekultivácie 

hracích plôch prebieha stretnutie vedenia ŠK a rozdeleniu úloh, aby skvalitnenie a sanácia 

plôch prebehla bez zdržania a bol zabezpečený dostatok potrebného materiálu a ostatných 

náležitostí. 

  Na začiatku júla po vybudovaní umelého závlahového systému sa konala tradičná brigáda 

na ihrisku na ktorej sa zúčastnili dobrovoľníci, ktorí nám chceli nezištne pomôcť a spoločne 

sme vykonali nové pokladanie trávových kobercov, rozsev novej zeminy s osivom a  

kompletnú vertikutáciu ihriska – prevzdušnenie ihriska. 
 

 Havarijný stav strechy a jej následná oprava 

  

 Strecha budovy v areáli ŠK Vrakuňa - v priebehu novembra roka 2017 počas silnej 

víchrice, ktorá zasiahla Západné Slovensko došlo k enormnému poškodeniu strechy na budove 

v areáli ŠK Vrakuňa Bratislava. Plechy, ktoré pokrývajú celú plochu strechy boli odtrhnuté od 

pevného základu a došlo ich výraznej deformácii. V tejto veci sme museli okamžite konať, 

keďže akýkoľvek dážď by spôsobil zatečenie do vnútorných priestorov a došlo by k ich 

znehodnoteniu a k možnému zničeniu. Preto sme neodkladne kontaktovali spoločnosť o ktorej 

sme vedeli (otec nášho mládežníka), ktorá na druhý deň prišla na obhliadku a uskutočnila 

drobnú opravu/nápravu najviac poškodených častí provizórnou úpravou. 

 Spoločnosť tak počas novembra vykonala narezanie poškodených plechov, ich vyrovnanie 

a ich opätovné upevnenie do pevného základu.  

 Nakoľko nebolo v našich finančných možnostiach uskutočniť opravu strechy kontaktovali 

sme Miestny úrad. 



  

Mestská časť po zoznámení tejto situácie z našej strany začal okamžite konať a veľmi si 

vážime jeho rozhodnutie uskutočniť opravu strechy z vlastných zdrojov.  
 

Realizácia opravy prebehla kvalitne a promptne, vzápätí bolo možné využívať opätovne 

vnútorné priestory bez starosti o zdravie hráčov. Strecha od ukončenia opráv nezateká, tým 

pádom nedochádza k znehodnocovaniu budovy a majetku v nej. 
 

 Opravy kosačiek a traktora - za rok 2018 – stará kosačka, už skončili fungovanie obe. 

 

Každý používaný stroj prebieha svojmu opotrebeniu v čase. V roku 2018 sme využívali dve 

staršie kosačky, pri ktorých prichádzalo v pravidelných intervaloch k opravám. Ich 

používaním, pravidelným uskladnením a opravami v menšom rozsahu sme dokázali životnosť 

týchto strojov predĺžiť na koniec jesennej časti 2018. Bohužiaľ ich následná oprava by bola 

nerentabilná, a preto ŠK rozhodol o nákupe kosačky v roku 2019, ktorá bude spĺňať 

kvalitatívne a kvantitatívne parametre. 

 

Oprava traktora, ktorý nám slúži už vyše 20 rokov je pravidelnou peripetiou, s ktorou sa ŠK 

stretáva. ŠK uskutočňuje pravidelné opravy traktora, tak aby bol funkčný pre potreby 

jednotlivých plôch. V budúcich obdobiach je v záujme ŠK uskutočniť výmenu tohto stroja za 

novší, ak to finančná situácia ŠK a ostatné potreby dovolia. 
 

 Údržba zavlažovacieho systému – vypustenie systému, kontrola. Opätovné spustenie  
 

Vybudovaním umelého závlahového systému prišlo k veľkému posunu vpred pri udržiavaní 

a skvalitnení jednotlivých hracích plôch – hlavnej a vedľajšej plochy. Používanie závlahového 

systému znamená aj jeho pravidelnú kontrolu a údržbu. Na konci jesennej časti pred začiatkom 

zimného obdobia prišlo k vypusteniu celého systému. Následne v marci budúceho roka, resp. 

ako to poveternostné podmienky dovolia príde k opätovnému spusteniu celého závlahového 

systému. Tento cyklus sa bude uskutočňovať v pravidelných intervaloch.  
 

9. Mládež  

 

Rok 2018 začal tréningami v telocvičniach ZŠ Železničná pre všetky kategórie. Žiacke 

kategórie mali kondičné tréningy vonku v areáli ZŠ Železničná na tartane, vo Vrakunskom 

lesíku taktiež na umelej tráve na Tryskáči. Zimná halová liga pokračovala od konca roka 2017. 

Hrali sa nie len pravidelné dlhodobé súťaže, ako napríklad zimná halová liga, ale bola značná 

aj účasť na turnajoch. Vo väčšine mužstiev máme vysoký počet hráčov, preto jednotliví tréneri 

prihlasujú mužstvá do viacerých akcií, kde môžu dať priestor širšiemu kádru a má teda 

možnosť zahrať si každý. Jarná časť sezóny začala súťažným kategóriám postupne v priebehu 

marca. Tréningy a majstrovské zápasy prebiehali pravidelne na našom štadióne na trávnatej 

ploche. Okrem majstrovských zápasov sme opäť organizovali aj prípravné zápasy pre hráčov, 

ktorí sa nezúčastnili majstrovských meraní síl, či nepravidelné turnaje. Čo sa týka nesúťažných 

tímov, tí začali s jarnou časťou sezóny v apríli, po plynulom prechode z telocviční. Taktiež sa 

pravidelne zúčastňovali zápasov a turnajov. Od apríla sme zároveň vytvorili novú kategóriu 

detí, pre ročník narodenia 2013 s názvom U6. Nakoľko sa tento tím ešte len tvoril, prvé 2 

mesiace boli tréningy dostupné pre širokú škálu detí. Tréneri, deti a rodičia si mali možnosť 

vyskúšať tréningy týchto škôlkarov, kedy sa postupne došlo do fázy, že deti, ktoré boli 

pohybovo čo i len minimálne zdatné, mali o šport záujem a bol záujem aj zo strany rodičov, 



  

plynulo prešli do nového mužstva s názvom U7. Poslednou akciou bola Vrakunská penalta, 

kde sa okrem kategórie mužov a žien vytvorila kategória detí do 15 rokov. Množstvo detí z 

našich mužstiev prišlo súťažiť a mali sme len a len pozitívne referencie. Futbalová sezóna 

2017/2018 skončila v polovici júna, nasledovala rekonštrukcia hracích plôch a s tým spojená 

futbalová prestávka. Nová sezóna začala pre jednotlivé kategórie rôzne, v závislosti od veku 

hráčov a začiatku súťaží. Organizovali sme aj letný futbalový kemp, ktorý bol robený 

spôsobom denného tábora, kde boli pre chalanov okrem tréningov pripravené aj rôzne výlety, 

bohatý program, pitný režim a jedlo. Bola to vynikajúca príprava na tréningy, ktoré začínali 

zväčša od augusta.. Letná príprava pre jednotlivé mužstvá je vždy náročná na organizáciu, 

hlavne pre letné prázdniny, avšak postupne sa darí trénerom motiváciou a rôznymi 

dodatkovými akciami motivovať hlavne rodičov, aby trávili deti viacej času na našom 

štadióne. Nasledoval začiatok majstrovských zápasov, rôznych turnajov a tréningov v plnom 

zložení detí, kde bol, ako obvykle, obrovský nápor na hracie plochy. Kategóriu U10 sme 

museli žiaľ pre odchod viacerých chalanov do prvej ligy Slovanu a Domina odhlásiť zo súťaže 

pre nedostatočný počet. Postupne sme pracovali na doplňovaní kádra do tejto kategórie, čo sa 

nám zatiaľ počtovo podarilo. So zmenou času z letného na zimný bol veľký nárok aj na kvalitu 

osvetlenia hracích plôch, čo si vyžiadalo väčšiu organizačnú náročnosť. V priebehu novembra 

sa jednotlivé mužstvá plynulo presúvali na zimnú halovú sezónu do telocviční s ohľadom na 

priebeh ich programu v súťažiach. Posledné tréningy sa realizovali ešte niekoľko dní pred 

Vianocami, aby sme čas nečinnosti detí čo najviac minimalizovali. Odhliadnuc od dobrých 

výsledkov, ktoré naše mládežnícke mužstvá vzhľadom na ich podmienky každoročne 

odovzdávajú, nielen v reprezentovaní nášho klubu, ale aj našej mestskej časti, sme mali pri 

hodnotení roku pocit, že využívame v maximálnej možnej miere naše podmienky a prinášame 

deťom hlavne z našej mestskej časti možnosť športovať po celý rok, učiť sa správnym 

návykom, učiť sa spolupatričnosti, zodpovednosti a zdravému životnému štýlu. Vždy to môže 

byť aj lepšie, sme si toho vedomí a veríme, že v spolupráci s našou mestskou časťou 

zabezpečíme našim deťom ešte lepšie podmienky pre ich športový a spoločenský rozvoj. 

 

Šéftréner mládeže p. Šindler spolu s pomocníkmi pravidelne každý rok v termíne február-

marec obchádza škôlky v našej mestskej časti pre vybudovanie predprípravky pod názvom U6. 

Okrem prihlásených nových mladých nádejí nás kontaktujú aj rodičia so záujmom 

o začlenenie ich dieťaťa do našich mládežníckych kategórií. U6 začína svoje pôsobenie 

v apríli a tréningové jednotky trvajú do júna daného roka. Tréningy prebiehajú vo forme hier, 

tak aby sústredenosť detí v tomto veku bola využitá na maximum. Následne chlapci 

a dievčatá, ktoré prejavili záujem o pokračovanie sú zaradení od nasledujúcej sezóny do vyššej 

kategórie U7. 
   

Počet hráčov v jednotlivých kategóriách ku koncu roka 2018: 

U7     26 hráčov 

U8     28 hráčov 

U9     26 hráčov 

U11     24 hráčov 

U13     30 hráčov 

U15     25 hráčov 

Spolu:    159 hráčov 

 

Ženy (stav k 30.06.2018)  18 hráčiek 

U6 (predprípravka   25 hráčov 

Spolu:    202 hráčov/hráčiek. 



  

10. Telocvične 2018 
 

Na začiatku roka 2018 po skončení zimných prázdnin začali jednotlivé kategórie s prípravným 

procesom. Ako prví začali prípravu Muži ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA, ktorí využívali 

telocvičňu ZŠ Železničná každú stredu od januára do februára. Následne sa k nim pridali aj 

jednotlivé mládežnícke kategórie U7, U8, U9, U10, U11, U13 a U15 a ženské futbalové 

mužstvo, ktoré túto telocvičňu využívali od januára do konca marca. Na financovaní, 

vzhľadom na väčšiu frekvenciu tréningov sa okrem ŠK spolupodieľali aj rodičia našich 

hráčov.  

Zároveň bola mládežníckym tímom uhradená telocvičňa aj počas víkendov, aby mohli 

jednotlivé kategórie odohrať aj prípravné zápasy/turnaje.  

 

Po skončení jesennej časti sezóny pre jednotlivé mládežnícke kategórie a kategórie mužov sa 

naši hráči plynulo presunuli a začlenili do tréningového procesu v telocvični ZŠ Železničná. 

Podľa nastavených kritérií absolvovali jednotlivé kategórie minimálne dva tréningy 

v telocvični, okrem mužstva seniorov, ktoré absolvovalo jeden tréning týždenne. Zároveň sa 

nám podarilo začleniť aj tréningy brankárov do tréningového procesu v telocvični. Pre 

kategóriu U9 sme museli realizovať aj tréningy na ZŠ Bieloruská, nakoľko kapacitne nám ZŠ 

Železničná nepostačovala a nebola ochota zo strany predstaviteľov ZŠ Rajčianska a ZŠ 

Žitavská, aby mohla byť tréningová jednotka v ich telocvičniach. 

 

S telocvičňou, štruktúrou a zároveň s ochotou predstaviteľov ZŠ Železničná sme dlhodobo 

veľmi spokojný a radi sa tam vrátime aj ďalšiu sezónu. 

 

11. Výsledky v jednotlivých ligách, účasť na turnajoch mládežníckych kategórií a 

umiestnenia 

 

Kategória U7 a U8: 

 

Hodnotenie trénera: Hodnotenie zápasov a turnajov za U8 a U7. Tieto kategórie sú špecifické 

v tom, ze nehrajú majstrovské zápasy. Pripravujú sa na tréningoch, prípravných zápasoch a 

turnajoch. Čím sú mladší, tým by mali mať menej často zápasy. Hlavné zameranie je na hru 

a nie na výsledky. Výsledky väčšinou nezapisujeme, hru často zastavujeme a náučným 

spôsobom opravujeme chyby jednotlivých hráčov, čím sa ich snažíme posúvať vpred. Pri 

uvedených zápasoch alebo turnajoch väčšinou nie sú uvedené výsledky.  

 

13.01.18 - turnaj U8 - 6 mužstiev v Tomášove v rámci Bauer cup 

27.01.18 - turnaj U8 - 4 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuňa, 2xStupava) 

27.01.18 - turnaj U7 - 4 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuňa, 2xStupava) 

17.02.18 - turnaj U8 - 6 mužstiev v Tomasove v rámci Bauer cup 

24.02.18 - turnaj U8 - 4 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuna, 2xSered) 

03.03.18 - turnaj U8 - 6 mužstiev v Tomášove v rámci Bauer cup.  

Celkove vyhodnotenie, 4. Miesto. 

10.03.18 - turnaj U8 - 3 mužstvá na ZS ZŠ Železničná (2xVrakuna, 1xHainburg) 

10.03.18 - turnaj U7 - 3 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuna, 1xHainburg) 

17.03.18 - turnaj U7 - 4 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuna, 1xSmolenice, 1x Malinovo) 

24.03.18 - turnaj U8 - 4 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuna, 1xPezinok, 1x Dunajska 

Streda) 

14.04.18 - turnaj U8 - 6 mužstiev v Rakúsku Neufeld (2xVrakuna, 1xmadarsky tím, 3xrakusky 



  

tim), 5. a 6. miesto 

14.04.18 - turnaj U7 - 4 mužstvá v Rakúsku Hainburg (2xVrakuna, 2x Hainburg) 

28.04.18 -  turnaj U8 - 4 mužstvá vo Vrakuni (2xVrakuna, 2xSered) 

28.04.18 -  turnaj U7 - 4 mužstvá vo Vrakuni (2xVrakuna, 2xSered) 

26.05.18 -  turnaj U8 - 4 mužstvá v Smoleniciach (2xVrakuna, 2xSmolenice) 

02.06.18 -  turnaj U8 - 4 mužstvá vo Vrakuni (2xVrakuna, 1xStupava, 1x FTVS) 

02.06.18 -  turnaj U7 - 3 mužstvá vo Vrakuni (2xVrakuna, 1xStupava) 

16.06.18 - Hráči U7 a U8 nominovaní na Vrakunskú penaltu, kde sa aktívne zúčastnili. 

Následné ukončenie sezóny. 

 

Hráči z U8 sa presunuli do U9 a hráči U7 sa presunuli do U8. Zároveň novo vzniknutú 

kategóriu začiatočníkov U6 sme preradili do U7. 

 

29.09.18 -  turnaj U8 - 4 mužstvá vo Vrakuni (2xVrakuna, 2x Tomášov) 

13.10.18 -  turnaj U8 - 3 mužstvá vo Vrakuni (2xVrakuna, 1x Sereď) 

13.10.18 -  turnaj U7 - 4 mužstvá vo Vrakuni (2xVrakuna, 2xMalinovo) 

10.11.18 -  turnaj U8 - 3 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuna, 1xMalinovo) 

10.11.18 -  turnaj U7 - 4 mužstvá na ZŠ Železničná (4xVrakuna) 

01.12.18 -  turnaj U8 - 3 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuna, 1xIvanka pri Dunaji) 

01.12.18 -  turnaj U7 - 3 mužstvá na ZŠ Železničná (2xVrakuna, 1xIvanka pri Dunaji) 

15.12.18 -  turnaj U8 - 6 mužstiev v Tomášove v rámci Bauer cup (2xVrakuna, 1xIvanka pri 

Dunaji), pokračovanie turnaja v 2019. 

 

Trénersky tím 2017/2018 pre U8 a U7: 

Hlavný tréner: Juraj Šindler 

Asistent trénera: Roman Gorog 

Vedúci mužstva: Pavol Minarčin 

 

Trénersky tím 2018/2019 pre U8 a U7: 

Hlavný tréner: Juraj Šindler 

Asistent trénera: Simon Horváth 

Asistent trénera: Jozef Cholp 

 

Kategória U9 

Kategória U9 – 2017/2018 

 

Konečné umiestnenie v súťaži PMC1 - 1. Miesto. Veľmi veľa šikovných hráčov, ktorý ťahali 

mužstvo za víťazstvami. Gro mužstva následne bolo zlanárené odchádzajúcim trénerom 

Marekom Tesárikom. 

 

Kategória U9 – jesenná časť 

 

V mesiacoch september – november sme hrali bratislavskú súťaž pre kategóriu U9, v ktorej je 

zaradených 8 družstiev Po jesennej časti sme na 6. mieste, keď sme odohrali 10. zápasov, 

z ktorých sme 3 vyhrali, 1 remizovali a 6 prehrali. 
 

Turnaj U9 – Trnava – 1. 9. 2018 

 

Na začiatku sezóny po prázdninách sme sa zúčastnili turnaja v Trnave, ktorý organizoval 

Spartak Trnava. Chlapci hrali prvýkrát po prázdninách, bez nejakej väčšej prípravy, avšak 



  

napriek tomu to nebolo najhoršie a ukázali, že by postupne mohli prísť aj výsledky. Turnaja sa 

zúčastnilo 8 družstiev a hralo sa systémom každý s každým. Celkovo sme skončili na 7. 

mieste.  

 

Výsledky: 

 

Hlohovec – ŠK Vrakuňa 5:1 

FŠ Moravany – ŠK Vrakuňa 2:1 

ŠK Vrakuňa – Sp. Trnava A 2:7 

NMnVáhom – ŠK Vrakuňa 4:1 

ŠK Vrakuňa – FC Nitra 5:2 

Sp. Trnava B – Vrakuňa 5:0 

ŠK Vrakuňa – Lok. Trnava 1:3 

 

V mesiacoch september – november sme hrali bratislavskú súťaž pre kategóriu U9, v ktorej je 

zaradených 8 družstiev Po jesennej časti sme na 6. mieste, keď sme odohrali 10. zápasov, 

z ktorých sme 3 vyhrali, 1 remizovali a 6 prehrali. 

 

Hlavný tréner: Peter Roszbeck 

Asistent: Samuel Krížik, Dominika Roszbeková 
 

Kategória U11 a U10 začlenená U11   

Kategória U11 – jarná časť 2018 

Konečné umiestnenie v súťaži PMA1 2017/2018 - 4. Miesto 

 

Hlavný tréner: Anton Holásek 

 

január 2018 Loptoš Cup - Trnava 6. miesto 

február 2018 Slovnaft cup  2. miesto 

február 2018 turnaj v Bratislave 1. miesto 

február 2018 Šamorínska liga    2. miesto 

 

MFK Detva Cup 1. miesto - turnaj bol výborne obsadený, porazili sme niekoľko prvoligistov, 

napr. Duklu Banská Bystrica a FK Pohronie. 

 

Samaria cup 3. miesto 

turnaj Petržalka 1. miesto  

marec 2018 turnaj pre radosť BA 2. miesto 

turnaj Petržalka 2. miesto 

jún 2018 Loptoš cup 2. miesto 
 

ŠK Vrakuňa U11 – Jesenná časť 2018  

 

Hodnotenie trénera: v lige po prestávke sme na 5. mieste ktoré nie je až také zlé, ale 

samozrejme ciel je byť na konci najhoršie na 3. mieste pretože naši hráči na to kvalitatívne 

majú a sú veľmi šikovní. 

 

Turnaj v Púchove-3.11.2018 sme sa zúčastnili na turnaji v Púchove kde sme celkovo skončili 

na 7 mieste zo 16 účastníkov čo hodnotím veľmi pozitívne pretože tam boli veľmi silne 



  

mužstvá. 

 

Turnaj v Korni 11.11.2018-sme sa zúčastnili na turnaji v Korni, kde sa celý turnaj odohrával 

na umelej tráve v hale. Naši mládežníci si počínali zo začiatku veľmi dobre, keď sme vyhrali 

skupinu a následne vo vyraďovacie fáze sme vypadli s MŠD Žilina a potom v zápase o tretie 

miesto sme prehrali na pokutové kopy. Celkovo sme obsadili 4 miesto.  

 

Turnaj v Trebaticiach 18.11- zúčastnili sme sa na turnaji v Trebaticiach, kde sme obsadili 

1.miesto z ôsmich účastníkov. Naši zverenci podali veľmi dobrý výkon a do bodky si plnili 

svoje herné povinnosti, čo sa nám odzrkadlilo aj na umiestnení.  

 

Turnaj v Šamoríne 1.12.2018- Naši hráči sa zúčastnili na turnaji v Šamoríne kde sme celkovo 

skončili na druhom mieste, turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný.  

 

Turnaj v Petržalke 9.12.2018-  Naši mládežníci sa zúčastnili na turnaji v Petržalke, kde náš tím 

obsadil suverénne prvé miesto zo šiestich, keď v každom zápase svojho súpera porazili 

rozdielom triedy.  

 

Turnaj v Dunajskej Strede- 17.12.2018 naši zverenci sa zúčastnili na turnaji v Dunajskej 

Strede kde obsadili celkovo 6. miesto z 12 účastníkov. 

             

Hlavný tréner od sezóny 2018/2019: Samuel Cserepkai 

 

Kategória U13 

   

U13 v lige skončili v sezóne 2017/2018 na 10. mieste. 

Zimná halová liga: celkové konečné umiestnie: 3 miesto 

 

Turnaje U13: 

január 2018         Rohatec ČR  -  1 miesto - vyhrali sme po výbornom kolektívnom výkone  

február 2018        Brno - Bohunice   3. miesto  

Slovnaft cup 3. miesto 

marec 2018     Bauer Cup (Tomášov)  2. miesto - náš jediný premožiteľ bol domáci Tomášov  

Zimná halová liga BFZ   3. miesto - veľmi cenné 3 miesto v konkurencii viac ako 20 

družstiev. 

Brno - 4. miesto 

jún 2018     Ratíškovice  6. miesto 

november 2018:  turnaj bez výsledkov, dôležité bolo herné vyťaženie a to tento turnaj splnil.  

december 2018:  U12 cup   -  1 miesto - víťazstvo na turnaji sme zaknihovali po penaltovom 

rozstrele 

 

U13 cup -  4 miesto - v základnej skupine sme neprehrali zápas, avšak v zápasoch o medaile sa 

nám už toľko nedarilo. 

U13 turnaj v Pezinku - 1. miesto  

 

Hlavný tréner: Juraj Múčka 

Asistent: Branislav Markovič 

 

Kategória U15 – starší žiaci 



  

Konečné umiestnenie v súťaži SZRL v sezóne 2017/2018 - Starší žiaci regionálna liga - 8. 

miesto 

Konečné umiestnenie v zimnej halovej lige BFZ 2018 - 3. miesto v skupine B 

 

Hlavný tréner 2018/2019: Juraj Múčka 

Hlavný tréner 2017/2018: Anton Holásek 
 

12. Družstvo Žien 

Hodnotenie turnajov ženy ŠK Vrakuňa – jar 2018 

 Halový turnaj - MYJAVA CU 2018 – 11. 2. 2018 

Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, z toho 2 družstvá z 1. ligy žien a to Spartak Myjava 

a NMŠK Bratislava. Turnaj mal dobrú úroveň a naše dievčatá skončili na 4. mieste. 

 

Výsledky v skupine: 

NMŠK BA – ŠK Vrakuňa 1:1 

Jun. Myjava – ŠK Vrakuňa 0:0 

ŠK Vrakuňa – MFK Topoľčany  2:0 

Štvrťfinále: ŠK Vrakuňa – Nové Zámky 2:0 

Semifinále: jun. Myjava – ŠK Vrakuňa 2:1 

O 3. miesto: NMŠK BA – ŠK Vrakuňa 0:0 (PK 2:1) 

 

 Letný turnaj v malom futbale – PRENGO CUP 2018 – 30. 6. 2018 

Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev, z toho štvrťfinalista ženskej LM Slávia Praha, ako aj 

účastník 1. ligy Spartak Myjava. Obe družstvá sme dostali do skupiny. Turnaj mal výbornú 

úroveň a skončili sme na 5. mieste. 

 

Výsledky v skupine: 

Slávia Praha – ŠK Vrakuňa 1:0 

ŠK Vrakuňa – Dun. Lužná 6:0 

Spartak Myjava – ŠK Vrakuňa 1:1 

Štvrťfinále: Kanianka (futsal) – ŠK Vrakuňa 1:0 
 

4.miesto v II. Lige žien SFZ 

V sezóne 2017-2018 sme hrali 2. ligu žien skupina západ A, v ktorej bolo 14 

účastníkov a obsadili sme 4. miesto, keď sme odohrali 26 zápasov. Vyhrali sme 18 zápasov, 4 

zápasy skončili nerozhodne a 4 zápasy sme prehrali, z celkovým skóre 96:34. Najlepšou 

strelkyňou družstva bola Lucia Pavlíková s 13-mi gólmi. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že veľa hráčok sa rozhodlo skončiť s veľkým futbalom alebo boli 

donútené skončiť kvôli školským/pracovným povinnostiam nebolo možné utvoriť nové ženské 

futbalové mužstvo. Z týchto objektívnych príčin neprišlo k prihláseniu družstva žien  do II. 

Ligy SFZ pre sezónu 2018/2019. 
 

 

13.  Mužstvo Seniorov 

Existenciu mužstva seniorov považujeme za nevyhnutnú súčasť nášho klubu, ktorej gro tvoria 

odchovanci nášho klubu, ktorý si prešli mládežníckymi kategóriami. Seniori dobrovoľne 



  

a vzorne reprezentujú našu mestskú časť účasťou v IV. najvyššej súťaži a zároveň sú 

obrovskou motiváciou pre mládežníckych športovcov vo forme hľadania si vzorov s cieľom 

dosiahnuť podobné úspechy a venovať sa športu aj v dospelom veku.  

 

V sezóne 2017/2018 obsadilo mužstvo seniorov 7. miesto z celkového počtu 16 tímov. 

 

Mužstvo Seniorov ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA sa zúčastnilo aj zimného turnaj BFZ, ktorý 

sa organizoval na troch ihriskách, pričom naše mužstvo hralo zápasy na umelej tráve 

v Petržalke. Zimný turnaj bol spestrením prípravy na súťažné zápasy a zároveň plnohodnotne 

nahradil prípadné prípravné zápasy. Na zimnom turnaji obsadilo naše mužstvo v konfrontácii 

III. ligových a IV ligových družstiev tretie miesto zo 6- tich tímov. 
 

14. Trénerské porady a koordinácia trénerov. 

ŠK za účasti členov vedenia klubu na pravidelnej báze uskutočňuje trénerské porady 

a trénerské stretnutia. 

Hlavné trénerské porady, obsadenie trénerov pre jednotlivé kategórie prebiehajú pred 

začiatkom sezóny jednotlivých mužstiev v auguste každého roka. Trénerské obsadenie má na 

starosti šéftréner mládeže v spolupráci s vedením ŠK. 

Následne prebiehajú trénerské stretnutia/porady jedenkrát za mesiac, kde sa riešia aktuálne a 

najdôležitejšie požiadavky zo strany trénerov voči vedeniu ŠK, alebo zo strany vedenia klubu 

voči trénerom. V rámci stretnutí prebieha aj rozdelenie prostriedkov na základe platnej 

smernice ŠK. 
 

Záverečné poďakovanie 

 

Dovoľte sa nám aj touto formou poďakovať pánovi Starostovi, všetkým poslancom 

Miestneho zastupiteľstva a zástupcom Miestneho úradu za prejavenú dôveru, aktívnu 

spoluprácu a finančné prostriedky, ktoré sú nám poskytované pre budovanie klubu ŠK 

Vrakuňa Bratislava, čím tak spoločne umožňujeme a skvalitňujeme  športový vývoj detí, 

mládeže ako aj širšej verejnosti v našej mestskej časti. Sme radi, že sa myslí aj na šport 

pre deti, ktoré sú našou budúcnosťou, budúcnosťou Mestskej časti Vrakuňa, lebo šport 

je krásnou a neoddeliteľnou súčasťou väčšiny z nás. 
 

Vedenie ŠK Vrakuňa Bratislava 
 

 

 

 

 

Prílohy: 

 Príloha č. 1 Vyúčtovanie dotácie 

 Príloha č. 2 Daňové priznanie 
 

 

 



  

Uznesenia/Stanoviská komisií 

 

 

Stanovisko č. 13/2019 zo dňa 10.6.2019 

Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom 

Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 2018 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

                                                                      zobrať na vedomie 

Správu o činnosti Športového klubu Vrakuňa za rok 2018. 

 

Počet prítomných: 3 

Hlasovanie:           

ZA: 0                                         PROTI: 0                               ZDRŽAL SA: 0                                        

 

 

Uznesenie  č. 25/2019 zo dňa 03.06.2019 

Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so 

sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 2018. 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča 

 

     zobrať na vedomie 

Správu o činnosti Športového klubu Vrakuňa za rok 2018. 

 

Hlasovanie: ZA:    5    / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:  0    

 

 


