
Zápisnica č. 2/2017 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
13. februára 2017 

Zasadačka MÚ pri kríži 14 
 

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

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Návrh úpravy VZN pre poskytovanie nenávratných dotácií 
3. Plán športových podujatí na rok 2017 - doplnenie 
4. Informácia o uskutočnených športových podujatiach v mesiaci február 2017 
5. Informácia o pripravovaných športových podujatiach 
6. SZĽH – vybudovanie športovej haly s ihriskom 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie. 
Členov komisie oboznámil s návrhom programu a dal hlasovať.  
 
 Hlasovanie:       prítomní: 5          za: 5          proti: 0         zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
 
 
K bodu 2 
Predseda Komisie športu Branko Semančík po konzultácii s vedúcim organizačného 
oddelenia prítomných informoval o príprave návrhu úpravy Všeobecne záväzného nariadenia 
pre poskytovanie nenávratných dotácií. Návrh úpravy VZN je v štádiu rozpracovanosti. 
 
K bodu 3  
Predseda komisie informoval o navrhnutých športových podujatiach  zo strany Rady seniorov 
na rok 2017. Vybrané športové podujatia budú doplnené do plánu referátu športu na rok 2017.  
A to nasledovne:  Turnaj seniorov v stolnom tenise – 25. marec 2017 
                             Športové hry seniorov – 19. máj 2017 
                             Turnaj seniorov v Petangu a v hode šípkami – 8. september 2017 
                             Dúbravské hody - sprievod 



                           Turistická vychádzka seniorov spojená s opekačkou v prírode – 29. sep- 
                           tember 2017      
                           Turnaj dúbravských seniorov v bowllingu – 17. október 2017 
 
 Plán športových podujatí sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť podľa potrieb. 
 
 
K bodu 4 
Predseda Komisie športu vyzval tajomníčku komisie, ktorá informovala o uskutočnených 
športových podujatiach v mesiaci február 2017.  
. 
 
K bodu 5 
Ďalej tajomníčka informovala aj o pripravovaných športových podujatiach v mesiaci marec.  
Hokejbalový turnaj o štít M.Č. – 4. marec 2017 
Pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov – 5. marec 2017 
Volejbal žiačok – 6. marec 2017 
Súťaž v modernej gymnastike – lastovičky – 11. marec 2017 
Turnaj seniorov v stolnom tenise – 25. marec 2017 
Detská atletika – 31. marec 2017 
 
  
K bodu 6 
Predseda komisie p. Semančík informoval o projekte SZĽH, ktorý má záujem v spolupráci so 
samosprávami o rozvoj športovej infraštruktúry. 
Všetci prítomní členovia  komisie túto informáciu zobrali na vedomie.    
 
 
K bodu 7 
Tajomníčka komisie p. Petřvalská informovala z porady tajomníkov komisií. 
 
Každá komisia plní funkciu poradnú a kontrolnú MR a MZ.  
 
Zápisnica zo zasadnutia komisií nemá presne stanovenú formu. Potrebné je len aby bolo v 
zápisnici uvedené menovite zúčastnených  a nezúčastnených členov zasadnutia. 
 
Vypracovaná zápisnica sa nedáva na pripomienkovanie členom komisie.  
 
Pozvanie členov komisie vykonáva predseda a taktiež riadi celý priebeh komisie.  
 
Komisia nezadáva tajomníkovi žiadne úlohy, tajomník  je ako zapisovateľ. 
 
Uznesenia komisie sa zadávajú podľa rokovacieho poriadku komisie.  
 
Otvoriť dochádzku členov komisie podľa rokovacieho poriadku a postupovať podľa platnej 
legislatívy.  
 
Zasadnutí komisie sa zúčastňujú len členovia komisie a tajomník. Iní členovia sa môžu 
zúčastniť zasadnutia len na základe pozvania predsedu komisie.  
Ďalej predseda komisie informoval o práci referátu športu.  



Referát športu spolupracuje s materskými školami, so základnými školami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka a so športovými klubmi.  
 
Príprava turnaja seniorov v stolnom tenise, športové hry seniorov , petang a šípky sú  v štádiu 
rozpracovanosti jednotlivých členov komisie v spolupráci s referátom športu. 
 
Člen komisie p. Borza informoval o pripravovaných majstrovstvách  Slovenska v squashi, 
ktoré budú prebiehať  v dňoch 11.3. a 12.3.2017 v nákupnom centre Bory. 
 
Člen komisie p. Petrovský sa informoval, kto vypracovával  na podnet mestskej Komisie 
športu mapovanie ihrísk v našej mestskej časti. 
 
Člen komisie p. Borza informoval, že urobil maximum pre navrhnutú Amatérsku futbalovú 
ligu, ale pre krátkosť času nie je možné pripraviť po športovo-technickej a organizačnej 
stránke dlhodobejšiu ligu na požadovanej úrovni. Priebežne sa mapujú amatérske futbalové 
skupiny, zisťuje sa ich záujem o pravidelnejšiu a dlhodobejšiu súťaž a podľa zisteného 
výsledku  sa vypracuje návrh a určia ďalšie kroky. 
 
 
 
 
 
K bodu 8 
Predseda komisie p. Semančík poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude podľa schváleného ročného kalendára dňa 
13.03.2017 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 15.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská, v.r.                                      Overil: Branko Semančík, v.r. 
                  tajomníčka komisie                                                            predseda komisie                                                                    


