
Zápisnica č. 1/2021 
 

    KOMISIE ŠPORTU PÍSOMNOU FORMOU 
         08.03.2021 

        Emailová komunikácia 
 
 
Prítomní: p. Branko Semančík, Mário Borza, Branislav Javorek, Štefan Gubrica,   
Jozef Petrovský, Miroslav Janky, Karel Šula, Marián Bohunský, Dávid Béreš,  
Radek Šatka – tajomník Komisie športu 
Neprítomní: 0 
Ospravedlnení: 0 
Neospravedlnený: 0 
Hostia: 0          
 
 
  
P r o g r a m: 
 
1. Návrh programu 
2. Revitalizácia areálu Sokolíkova 
3. Oceňovanie mladých talentov 
4. Fondy na podporu športu 
5. Kalendár 2021 
6. Dotácie na šport 2021 
7. Rôzne, 
 
  
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík pozdravil všetkých členov. 
Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal hlasovať. 
  
Hlasovanie:       hlasovalo: 9          za:  9           proti: 0           zdržal sa: 0 
  
  
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
  
K bodu 2  
Referent športu MČ Dúbravka Radek Šatka informoval členov o revitalizácii športového 
areálu Sokolíkova. Objasnil proces revitalizácie a poslal aj prílohu s projektom areálu.  
 
K bodu 3 
Predseda komisie Branko Semančík vyzval členov, aby navrhli nominantov na ocenenie 
talentovanej mládeže za MČ Dúbravka. Následne niektorí členovia reagovali talenty z našej 
mestskej časti.  
  
K bodu 4 
Podpredseda komisie Mário Borza poslal na členov link, ktorý sa týka fondov na podporu 
športu a upozornil na možnosti podpory a financovania v športe.  



  
  
K bodu 5 
Predseda Komisie navrhol skompletizovať a schváliť kalendár športových podujatí na rok 
2021 aj vzhľadom k momentálnym protipandemickým opatreniam. Tajomník komisie 
prislúbil poslať kalendár podujatí v najbližších dňoch.  
  
   
K bodu 6 
Predseda komisie pripomenul návrh podpredsedu komisie doplniť žiadosti o dotáciu ďalším 
požadovaným materiálom. Konkrétne sa jednalo o dosiahnuté športové úspechy žiadateľa 
a účastí na celoštátnych a medzinárodných podujatiach.  
 
K bodu 7 
V bode „rôzne“ navrhol člen komisie Marián Bohunský pripravovať popandemický program 
pre základné a materské školy našej MČ, ktorý by ich motivoval viacej sa zapájať do 
športových aktivít. Jeho vstup bol namierený na dlhú dobu počas pandémie, kedy boli deti 
zasiahnuté nedostatkom pohybovej aktivity.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radek Šatka                                                    Overil: Branko Semančík  
                 tajomník komisie                                                                 predseda komisie  
 
                                                             
 
Bratislava 15.3.2021 
 


