
Zápisnica č. 6/2020 
 

        ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
       14.09.2020 

Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 
 
 
Prítomní: p. Branko Semančík, Mário Borza, Branislav Javorek, Štefan Gubrica,   
Jozef Petrovský, Karel Šula, Radek Šatka – tajomník Komisie športu 
Neprítomní: 3 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnený: 0 
Hostia: 0          
 
 
  
  
Začiatok 17.00 hod.,  ukončenie 18.30 hod. 
  
P r o g r a m: 
1.     Otvorenie, Privítanie 
2.     Zhodnotenie športových podujatí Júl, August 2020 
3.     Plánovanie športových podujatí September 2020 
4.     Covid opatrenia a športové podujatia 
5.     Galavečer 2020 
6.     Rôzne 
7.     Záver 
  
  
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných členov  
a tajomníka komisie. Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal hlasovať. 
  
Hlasovanie:       prítomní: 6          za:  6           proti: 0           zdržal sa: 0 
  
  
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
  
  
K bodu 2 
Tajomník komisie informoval o tom, aké podujatia sa konali v uplynulých mesiacoch: 
-          4.7.2020 Šprint so psom  
-        25.7.2020 Dúbravská atletická miniliga 
-        13.8.2020 Petangový turnaj seniorov 
-        23.8.2020 Dúbravská atletická miniliga 
-        12.9.2020 Dúbravský ostrostrelec 
  
Radek Šatka spomenul podujatia, ktoré boli pre opatrenia korona vírusu zastavené, preložené.  
 



K bodu 3 
Plánované športové podujatia na september 2020 
-        19.9.2020 Dúbravská atletická miniliga 
-        26.9.2020 Beh našou Dúbravkou 
  
  
K bodu 4 
Tajomník Komisie športu informoval o aktuálnej COVID situácii, aké sú súčasné opatrenia 
a ako to vplýva na plánovanie a realizáciu športových podujatí.  
Komisia zhodnotila doterajší vývoj situácie ako primeraný k opatreniam RÚVZ. 
  
  
  
K bodu 5 
Predseda komisie pán Semančík informoval Komisiu športu o priebehu Galavečera 2020. 
Vyzdvihol hlavne účasť ocenených a pozvaných na túto akciu. Pán Petrovský upozornil na 
scénar s návrhom, aby najbližší ročník bola možnosť účasti aj členov Komisie športu pri jeho 
tvorbe. Celkovo bol Galavečer 2020 hodnotený ako úspešný a vydarený. 
  
  
K bodu 6 
V bode rôzne sa komisia zaoberala:  
-        žiadosťou združenia TK Danubia, ktoré požadovalo v svojej žiadosti finančne prispieť na 
plánované Majstrovstvá sveta v integrovanom tanci, ktoré sa majú konať 20.-23.11.2020. 
Komisia navrhla prispieť čiastkou 300 EUR na ceny športovcov ako refundáciu v prípade, že 
sa podujatie uskutoční.  
 
-        Ďalej sa KŠ zaoberala žiadosťou o mimoriadnu dotáciu pre FK Dúbravka podanej dňa 
7.9.2020, ktorá sa týkala živelnej pohromy na štadióne žiadateľa. Komisia sa zhodla na tom, 
že živelná pohroma nie je predmetom dotácií pre šport a ani neprináleží KŠ ako takej 
rozhodovať v tejto oblasti. KŠ vyjadrila ľútosť nad udalosťou avšak plne sa stotožnila 
s návrhom kontrolóra p. Kôpkovej, ktorá uviedla: podľa popisu predmetu žiadosti ide 
o mimoriadnu situáciu – postihnutie živelnou pohromou. V zmysle VZN je možné poskytnúť 
„plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré 
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou 
pohromou“ (§ 2 ods. 3 písm. h).  
Kontrolórka súčasne navrhla použiť prostriedky na to určené napríklad z kapitoly životného 
prostredia avšak nie z kapitoly určenej na rozvoj športu mládeže.  
 
-        Tajomník komisie predniesol požiadavku občanov Dúbravky osvetliť aspoň jeden 
z Dúbravských bežeckých oválov, aby mohli naši občania športovať aj počas dlhých 
jesenných a zimných večerov. Komisia sa zhodla, že najideálnejším z hľadiska povrchu, 
dostupnosti aj bezpečnosti sa javí areál Britskej školy s rovným tartanovým povrchom. 
Poslanec p. Mário Borza prisľúbil prednesenie návrhu na MZ.  
  
 
 
 
 
 



K bodu 7 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radek Šatka                                                    Overil: Branko Semančík  
                 tajomník komisie                                                                 predseda komisie  
 
                                                             
 
Bratislava 21.09.2020 
 


