
Zápisnica č. 1/2017 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
16. januára 2017 

Zasadačka MÚ pri kríži 14 
 

Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Štefan Mlčúch, Ing. Matej Filípek,  Ing. 
Branislav Javorek,  ,  Ing. Miroslav Mravec,  Jozef Petrovský, Mgr. Jana Petřvalská – 
tajomníčka Komisie športu 
Ospravedlnení: Mgr. Miroslav Sedlák, Anton Tomašovič 
Neospravedlnení: Ing. Peter Hanulík, Maroš Čambal 
Pozvaný: Mgr. Ľuboš Krajčír – zástupca starostu 
 
Začiatok: 17.00 hod.,  ukončenie 18.45 hod. 
 
P r o g r a m: 

1. Otvorenie 
2. Rozpočet výdavkov na rok 2017 
3. Plán športových podujatí na rok 2017 
4. Schválenie termínov zasadnutí komisie športu na rok 2017 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu Branko Semančík privítal všetkých prítomných. 
Otvoril zasadnutie a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia.  
Dal hlasovať o programe. 
 
 Hlasovanie:       prítomní: 7          za: 7          proti: 0         zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu program jednohlasne schválili.  
 
K bodu 2 
Predseda Komisie športu Branko Semančík informoval o rozpočte výdavkov a dotácií  na rok 
2017 určených pre referát športu oddelenia školstva, vzdelávania a športu.  Informoval 
o jednotlivých finančných kapitolách schválených miestnym zastupiteľstvom. 
Informáciu prítomní zobrali na vedomie. 
 
K bodu 3  
Tajomníčka Komisie športu informovala o pláne športových podujatí na rok 2017. Plán 
športových podujatí sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť podľa potrieb. 
Do plánu športových podujatí na rok 2017 pribudli nasledovné podujatia:  

- Seniorský turnaj v hode šípkami 
- Dúbravský atletický športový deň 
- Nočný beh Dúbravkou 
- MDD Animal Round súťaž v terénnej lukostreľbe 
- Dúbravka Inline korčule, bicykle a kolobežky 2017 
- Hodová lukostreľba 



- Hodový bedmintonový  turnaj 
- Bedminton mladších žiakov 
- Športové hry zručnosti  
- Petang pre seniorov 

 
Predseda Komisie športu Branko Semančík informoval o príprave športových akcií pre 
seniorov. Všetky akcie z minulého roka zostávajú a pribudne turnaj v šípkach a petang. Po už 
uskutočnenom vzájomnom rozhovore, budú konkrétne termíny koordinátorkou Rady seniorov 
p. Markovou odoslané tajomníčke Komisie športu a následne budú doplnené do kalendára 
športových akcií. 
Zodpovedná: p. Jana Petřvalská                                             Termín: hneď po dodaní termínov  

 
Do športových podujatí bude doplnený Workshop squashu.  
Zodpovedná: p. Jana Petřvalská                                             Termín: hneď po dodaní termínu 
 
Zástupca starostu navrhol na podnet pána starostu zorganizovať amatérsku futbalovú ligu pre 
amatérske skupiny. Prítomní návrh podporili a po dlhej diskusii sa dohodli pripraviť návrh 
organizačného zabezpečenia, model a hrací systém turnaja do najbližšej Komisii športu. 
Zodpovední: Mário Borza, Branislav Javorek                                 Termín: do 13.2.2017 
 
K bodu 4 
Predseda Komisie športu informoval všetkých prítomných o  termínoch zasadnutí Komisie 
športu na rok 2017.  
Dal hlasovať:  
Prítomní:   7                  za: 7                             proti:   0                        zdržal sa:   0 
Prítomní predložené termíny zasadnutí Komisie športu jednohlasne schválili. 
 
K bodu 5 
Predseda komisie informoval o skutočnosti, že zápisnice zo zasadnutí  od roku 2017 majú byť 
vecné a výstižne. 
 
Ďalej informoval, že členovia Komisie športu zasahujú len do rozpočtovej kapitoly 
nenávratné dotácie a rozdeľujú financie podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Pán Javorek požiadal tajomníčku Komisie športu 
o priebežnom informovaní o stave bežných výdavkov.  
Zodpovedná: p. Jana Petřvalská                                                       Termín: priebežne 
 
Na nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude prizvaný vedúci organizačného oddelenia 
Mgr. Kralovič, ktorý objasní situáciu o návrhu úpravy VZN pre poskytovanie dotácii. 
Zodpovedná: p. Jana Petřvalská                                                       Termín: 17.1.2017 
 
Pán Krajčír informoval, že s vedúcou oddelenia školstva, vzdelávania a športu a p. Borzom 
pripravujú v Iuvente plavecký kurz pre žiakov prvého stupňa základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
 
Pán Borza dal návrh na prizvanie riaditeliek základných škôl s cieľom odprezentovania športu 
na jednotlivých základných školách, o práci športových krúžkov, prípadne k vzájomnej 
dohode o rozšírení vzájomnej spolupráce k skvalitneniu poskytovaných možností pre 
jednotlivé školy. Pán Javorek a predseda Komisie športu tento návrh podporili. Na komisiu, 
ktorá sa bude konať 13.03.2017 budú prizvané všetky riaditeľky dúbravských ZŠ. 



Zodpovedná: p. Jana Petřvalská                                                         Termín: do 31.1.2017 
 
 
 
Pán Krajčír poďakoval predsedovi p. Semančíkovi za organizáciu hokejového stretnutia 
dorastencov s kanadským tímom z Montrealu na našom zimnom štadióne.  
   
 
K bodu 6 
Predseda komisie p. Semančík poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu a 
ukončil zasadnutie. 
 
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude podľa schváleného ročného kalendára dňa 
13.02.2017 v zasadačke MÚ Pri kríži 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 17.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská                                              Overil: Branko Semančík  
                 tajomníčka komisie                                                            predseda komisie                                                                    


