Zápisnica č. 5/2021
zo zasadnutia komisie športu
13.9.2021
Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava

Prítomní: p. Branko Semančík, Mário Borza, Branislav Javorek, Štefan Gubrica,
Jozef Petrovský, Miroslav Janky, Marián Bohunský, Karel Šula,
Radek Šatka – tajomník Komisie športu
Neprítomní: 1
Ospravedlnení: 0
Neospravedlnení: 1
Hostia: 0
Začiatok 17:00 hod., ukončenie 18:45 hod.
Program:
1. Otvorenie, Privítanie
2. Protipandemické opatrenia a šport
3. Zhrnutie podujatí za Júl-August 2021
4. Plánované športové podujatia na September 2021
5. Dotácie-Piruetka
6. ŠK Profi-návrh na dobudovanie nadstavby
7. Parkour - návrh miesta na realizáciu
8. Revitalizácia Beňovského
9. Galavečer 2021
10. Mapovanie infraštruktúry športovísk v MČ Dúbravka
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík pozdravil všetkých členov.
Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal hlasovať.
Hlasovanie:

hlasovalo: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.
K bodu 2
Komisia športu si objasnila aktuálne opatrenia a obmedzenia v športe a hromadných
športových podujatí.
K bodu 3
Tajomník komisie informoval o športových podujatiach za mesiac júl, august.

- Daj to do koša /najlepší strelec na basketbalový kôš/
- Šprint Dúbravským chodníkom
- Futbalová miniliga
- Petangue seniorov Pekníkova
- Atletická miniliga
- Hokejový turnaj starších žiakov HOBA
- Bowlingová liga seniorov 2 kolo

K bodu 4
Tajomník komisie športu informoval komisiu o plánovaných športových podujatiach na
mesiac september.
- Atletická miniliga
- Cez hody na schody /beh do schodov IUVENTA/
- Hodový turnaj v Minifutbale /Pekníkova/

K bodu 5
Predseda komisie Branko Semančík oboznámil komisiu s opätovných hlasovaním Komisie o
nenávratnej dotácii pre o.z. Piruetka. Komisia porozumela a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie komisie športu:
a) Občianske združenie Piruetka – navrhovaná suma – 1500,- EUR
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 6
ŠK Profi a ich návrh na dobudovanie nadstavby.
Tajomník komisie preposlal materiály ostatným členom na preštudovanie návrhu, komisia sa
dohodla, že si každý z členov dôkladne pozrie návrh ŠK Profi a na nasledujúcom zasadnutí
komisie vyjadrí.
K bodu 7
Na žiadosť životného prostredia sa komisia zaoberala projektom Parkour. Ide o projekt
v spolupráci s Kaufland a úlohou komisie športu malo byť určenie miesta, kde sa bude
Parkour projekt realizovať. Komisia zvážila možnosti v MČ Dúbravka a vybrala pre tento
projekt areál Bílikova za najvhodnejší. Následne prebehlo hlasovanie.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8
V tomto bode sa komisia zaoberala štadiónom Beňovského. Poslanec p. Gubrica predostrel
návrh, ako by sa mohla trávnatá plocha revitalizovať a štadión by sa tak mohol využívať na
športové účely. Komisia sa uzniesla, že nakoľko je štadión v areáli ZŠ Beňovského, je
potrebné zapojiť do tohto projektu aj školu a spoločnými silami pripraviť návrh na projekt.
K bodu 9
Galavečerom a jeho priebehom sa zaoberala komisia v tomto bode. Predseda p. Semančík
dostal uznanie od starostu Dúbravky p. Martina Zaťoviča za perfektnú organizáciu
Galavečera. Komisia si vytýčila miesta, ktoré sa dajú do budúcna robiť ešte lepšie.
K bodu 10
V bode Mapovanie infraštruktúry športovísk v našej mestskej časti objasnil tajomník komisie,
že je potrebné aktualizovať zastaralú databázu. Tajomník následne preposlal členom komisie
materiály a komisia sa uzniesla, že spoločnými silami aktualizujú infraštruktúru športovísk.
K bodu 11
Žiadne
K bodu 12
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.

Zapísal: Mgr. Radek Šatka
tajomník komisie

Bratislava 14.9.2021

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

