Zápisnica č. 1/2019
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
14. január 2019
Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava

Prítomní: p. Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Štefan Gubrica,
Miroslav Janky ml, Karel Šula, Jozef Petrovský, Marián Bohunský,
Mgr. Radek Šatka – tajomník Komisie športu (KŠ)
Neprítomní: Judr. Dávid Béreš
Ospravedlnený: Judr. Dávid Béreš
Neospravedlnený: Hostia: starosta RNDr Martin Zaťovič, Mgr. Marta Jurkovičová,
Začiatok 17.00 hod., ukončenie 18.30 hod.
P r o g r a m:
1. Otvorenie, Privítanie
2. Návrh VZN (Mgr. Marta Jurkovičová)
3. Vyhodnotenie športových podujatí v mesiaci december 2018, január 2019
4. Pripravované športové podujatia v mesiaci január, február 2019
5. Návrhy pre kalendár športových podujatí na rok 2019
6. Rokovací poriadok, voľba podpredsedu,
7. Kalendár zasadnutí KŠ – návrh
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných členov, tajomníka
komisie a hostí. Členovia komisie sa navzájom predstavili.
Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu a dal hlasovať.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.

K bodu 2
Hosť Mgr Marta Jurkovičová predniesla návrh VZN a komisia ho vzala na vedomie.
Hosť RNDr Martin Zaťovič – starosta oboznámil komisiu s projektom žihadielko a požiadal
členov a aktívne zapojenie sa do súťaže.

K bodu 3
Tajomník komisie vyhodnotil športové podujatia konané za mesiac December 2018 a Január
2019:
- Hľadáme športové talenty ZŠ Nejedlého – 1.12.2018
- ČSOB zimná séria etapa 1, Red Café – 8.12.2018
- Mikuláš je športovec ZŠ Nejedlého – 13.12.2018
- Trojkráľový Šachový turnaj – 5-6.01.2019

K bodu 4
- Valentínsky beh – Dôvera run sa bude konať 16.02.2018
- Plánované športové podujatie vo futbale 4 ročník Dúbravka cup Február 2019

K bodu 5
Členovia komisie boli oboznámení s tým, že kalendár športových podujatí na rok 2019 je stále
v procese vývoja a členovia komisie môžu na zasadnutiach KŠ informovať o športových
aktivitách, ktoré by radi privítali v našej mestskej časti a spolupodielať sa na procese tvorby
kalendára.
Na túto výzvu reagoval poslanec Ing. Mário Borza a informoval členov KŠ, že v marci sa
bude konať v Dúbravskom IMETe podujatie MSR Juniorov v squashi a navrhol, aby mestská
časť podporila túto akciu čiastkou 300 Eur. O návrhu sa hlasovalo a návrh bol schválený
a prijatý.

K bodu 6
Predseda komisie oboznámil členov KŠ s rokovacím poriadkom a komisia ho
schválila v znení, v akom bol navrhnutý. Jedným z bodov rokovacieho poriadku bola
voľba podpredsedu komisie. Predseda komisie p.Branko Semančík navrhol za
podpredsedu p. Ing. Mária Borzu. O jeho zvolení sa hlasovalo.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 1

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu návrh zvoliť za podpredsedu KŠ p. Ing. Mária Borzu schválili.

K bodu 7
Komisia športu sa dohodla, že kalendár zasadnutí KŠ bude rovnaký ako v roku
predchádzajúcom. To znamená, že zasadnutia sa budú konať každý druhý pondelok v mesiaci
o 17h v zasadačke MU Pri kríži 14 pokiaľ sa nedohodne inak.
K bodu 8
V tomto bode komisia prejednávala podujatie Športovec roka, aké budú kritériá a kategórie.
Niektorí členovia komisie navrhovali zakomponovať medzi kritériá trvalý pobyt v mestskej
časti Dúbravka, prípadne klubová príslušnosť v niektorom z Dúbravských klubov. Definitívne
rozhodnutia však nepadli a budú nastolené na nasledujúcej schôdzi.
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude 11. Februára 2019 o 17.00 hod. v zasadačke
Miestneho úradu Pri Kríži 14 .

K bodu 9
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.

Zapísal: Mgr. Radek Šatka
tajomník komisie

Bratislava 16.01.2019

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

