
Zápisnica č. 3/2023 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU 
13.3.2023 

Zasadacia miestnosť miestneho úradu 
Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 

 
 

 
Prítomní: Branislav Javorek, Mário Borza, Jozef Petrovský, Marián Bohunský, Štefan 
Gubrica, Pavol Jančovič, Emanuel Rehák, Braňo Semančik, Richard Šafárik, Radek Šatka – 
tajomník komisie športu 
Neprítomní: Peter Hanulík, Andrej Vlk,  
Ospravedlnený: Andrej Vlk, 
Neospravedlnení: Peter Hanulík, 
Hostia: 
 
 
Začiatok 17.00 hod.,  ukončenie 19.15 hod. 
 
Program: 
1. Otvorenia a privítanie členov komisie 
2. Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci február 2023 
3. Pripravované športové podujatia na marec 2023 
4. Galavečer - nominácie za športovú činnosť 
5. Nenávratné finančné dotácie - žiadosti a kritériá 
6. Športové kluby a OZ a ich prezentácia v spolupráci s MČ 
7. Rôzne 
8. Záver 
 

 
K bodu 1 
Predseda komisie Mário Borza privítal všetkých prítomných členov a tajomníka komisie. 
Predseda oboznámil členov komisie s návrhom programu. Následne dal predseda komisie 
hlasovať. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 9         za:  9          proti: 0           zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
 
 
K bodu 2 
Zhodnotenie športových podujatí v mesiaci február. 
Predseda, pán Javorek, pán Gubrica, pán Petrovský a tajomník komisie športu informovali 
členov o športových podujatiach, ktoré sa konali za posledné obdobie.  

- Dúbravský ľadový medveď 
- Futbal cup 2023 
- MDŽ Bowling seniorov 



 
 
 
K bodu 3 
Príprava športových podujatí na Marec 2023 
Tajomník komisie informoval o pripravovaných športových podujatiach na nasledujúci 
mesiac. 

- DBLS 1 
- Dúbravská atletická miniliga 

 
 
K bodu 4 
Galavečer nominácie za športovú činnosť. Tento bod otvoril Predseda komisie, avšak pre 
nekompletnosť podkladov a údajov k príprave nominácii bol tento bod presunutý na 
nasledujúce dni. Hlasovanie o nominovaných bude prebiehať elektronickou formou per rollam.   
 
 
K bodu 5 
Žiadosti a kritériá na nenávratné finančné dotácie v oblasti športu objasňovali členom komisie 
vícestarosta pán M.Bohunský a predseda komisie pán M.Borza. Práve oni boli v minulosti 
tvorcovia objektívnych kritérií a každoročne sa aktívne podieľajú na spracovaní 
a vyhodnocovaní žiadostí.  
 
K bodu 6 
Športové kluby a OZ a ich prezentácia v spolupráci s MČ je bod, ktorý obšírne odprezentoval 
predseda komisie. Poukázal na možnosti zviditeľnenia športových klubov v našej MČ 
v súvislosti s pripravovanými kultúrnymi podujatiami. Navrhol, že ideálnym sa mu javí akcia 
Čerešňový juniáles, kde by sa Dúbravské OZ a športové kluby zviditeľnili, predviedli 
občanom svoj šport a pozvali ich športovať do ich radov. Členovia tento návrh privítali 
s nadšením a ponúkli sa spolupracovať na organizácii takéhoto podujatia.  
 
K bodu 7 
V bode rôzne navrhol pán Richard Šafárik, aby boli ľahko dostupné informácie o ocenených 
športovcoch a osobnostiach športu a kultúry na Galavečeri, za predošlé roky na webe 
www.dubravka.sk. Podotkol, že on sám sa nevedel dopátrať týchto informácií na stránke MČ 
Dúbravka. Prínosom takéhoto kroku pre občanov by bola ľahšia orientácia pri skladbe 
nominácií na Galavečer v aktuálnom roku.  
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radek Šatka                                                    Overil: Mário Borza 
               tajomník komisie                                                                 Predseda komisie  
 
                                                             
 
Bratislava 15.3.2023 
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