
Zápisnica č. 5/2020 
 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
08.06.2020 

Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 
 
 

 
Prítomní: p. Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Štefan Gubrica,   

Miroslav Janky ml, Dávid Béreš, Jozef Petrovský, Marián Bohunský, Mgr. Radek 
Šatka – tajomník komisie športu 

Neprítomní: 1 
Ospravedlnený: 1 
Neospravedlnený: 0 
Hostia: 0          
 
 
Začiatok 17.00 hod.,  ukončenie 18.30 hod. 
 
P r o g r a m: 
1. Otvorenie, Privítanie 
2. Plánovanie športových podujatí na JÚN 2020 
3. Úprava kalendára športových podujatí na rok 2020 
4. Rôzne, 
5. 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 
Tajomník komisie informoval o tom, aké sú plánované podujatia na mesiac Jún. Dňa 6.6.2020 
sa konala na športovom areáli Harmincova detská súťaž MDD. Predseda komisie povedal 
detailne o priebehu akcie a zhodnotil podujatie ako veľmi vydarené.  
Radek Šatka spomenul plánovanú Dúbravskú atletickú miniligu na 27.6.2020.  
 
 
 
 
 
 



K bodu 3 
Komisia sa dohodla, že vo všeobecnosti bude pokračovať v športových podujatiach, ktoré boli 
naplánované pôvodne na druhý polrok 2020.  
 

 
K bodu 4 
Rôzne:  
- p. Semančík informoval o plánovanom stretnutí s predsedníčkou Rady seniorov p. 
Markovou a p. Petrovským na ktorom si spolu prejdú všetky termíny športových podujatí pre 
seniorov do konca r.2020 a zosúladia ich podľa potreby s iným programom seniorov 
- p. Bohunský informoval ako zástupca STARZu, prevádzkovateľa  zimného štadiónu v 
Dúbravke o jeho plánovanej údržbe, resp. rekonštrukcii a taktiež poskytol aktuálne informácie 
o spustení prevádzky kúpaliska Rosnička 
- p. Petrovský sa informoval v akom stave je príprava Galavečera osobnosti kultúry a športu 
za r.2019, ktorý sa neuskutočnil v plánovanom termíne z dôvodu corona  pandémie. Toto 
preverí p. Semančík a bude o tom informovať členov komisie 
- pán Janky otvoril krátku diskusiu o nenávratných dotáciách. 
 
 
K bodu 5 
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radek Šatka                                                    Overil: Branko Semančík  
                 tajomník komisie                                                                 predseda komisie  
 
                                                             
 
Bratislava 11.06.2020 


