
Zápisnica č. 7/2020 
 

        ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
       12.10.2020 

Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 
 
 
Prítomní: p. Branko Semančík, Mário Borza, Branislav Javorek, Štefan Gubrica,   
Jozef Petrovský, Karel Šula, Marián Bohunský, Dávid Béreš, Radek Šatka – tajomník 
Komisie športu 
Neprítomní: 1 
Ospravedlnení: 1 
Neospravedlnený: 0 
Hostia: 0          
 
 
  
  
Začiatok 17.00 hod.,  ukončenie 18.00 hod. 
  
P r o g r a m: 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Osvetlenie atletických štadiónov MČ Dúbravka, prizvaný zástupca Britskej školy 
3. Zhodnotenie športových podujatí September 2020 
4. Plánovanie športových podujatí na Október 2020 
5. Covid opatrenia a športové podujatia 
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: 8          za:  8           proti: 0           zdržal sa: 0 
  
  
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
  
K bodu 2  
Pozvaný hosť zástupca Britskej školy pani Barbora Kanclířová sa ospravedlnila a na komisiu 
sa nedostavila. Poslanec pán Mário Borza oboznámil komisiu s návrhom osvetliť bežecký 
ovál Britskej školy vo večerných hodinách, čím by umožnil športujúcim obyvateľom mestskej 
časti využívať areál aj po zotmení.  
Komisia navrhla presunúť na toto osvetlenie čiastku 1500,00 EUR z rozpočtovej kapitoly 
športu 08.1.0.637 002 na kapitolu nenávratné dotácie na šport. Z tejto by potom bola 
poskytnutá dotácia Britskej škole na inštaláciu osvetlenia.  
Predseda dal o návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie:       prítomní: 8          za:  8           proti: 0           zdržal sa: 0 



 
K bodu 3 
Tajomník komisie informoval o tom, aké podujatia sa konali v uplynulých mesiacoch: 
-        19.9.2020 Dúbravská atletická miniliga 
  
Radek Šatka spomenul podujatia, ktoré boli pre opatrenia korona vírusu zastavené, preložené.  
 
K bodu 4 
Plánované športové podujatia na október 2020 
-        Podľa stanovených opatrení 
  
  
K bodu 5 
Predseda Komisie športu informoval o aktuálnej COVID situácii, aké sú súčasné opatrenia 
a ako to vplýva na plánovanie a realizáciu športových a tréningových podujatí v našej 
mestskej časti. 
  
   
K bodu 6 
V bode rôzne pán poslanec Borza informoval komisiu o majetkovom vysporiadaní športového  
areálu Beňovského a následných možnostiach pristúpiť k návrhu projektu revitalizácie tohto 
komplexu.  
 
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 12.10.2020 
 


