
Zápisnica č. 5/2017 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
22.mája 2017 

Zasadačka MÚ pri kríži 14 
 

 
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Ing. Matej Filípek, 
Mgr. Miroslav Sedlák, Jozef Petrovský, Ing. Miroslav Mravec, Mgr. Jana Petřvalská – 
tajomníčka Komisie športu 
Neprítomní:, Ing. Peter Hanulík, Ing. Štefan Mlčúch 
Neospravedlnení: Ing. Peter Hanulík, Ing. Štefan Mlčúch 
Hostia:  p. Beko, p. Krajčír, p. Pčolinský, p. Varga 
 
 
Začiatok: 17.00 hod.,  ukončenie 20.00 hod. 
 
P r o g r a m: 

1. Privítanie, schválenie programu 
2. Plán športových podujatí v mesiacoch apríl a máj 2017 
3. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Šachový klub Dúbravan 
4. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor 

Bratislava-Dúbravka 
5. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Futbalový klub polície 

Dúbravka-Bratislava 
6. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Športová škola Galaktikos 
7. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Športový klub Tenis Centrum 

Dúbravka 
8. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Školský športový klub pri 

Gymnáziu Bilíkova 24 
9. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Piruetka 
10. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – HOBA Bratislava 
11. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Mládežnícky basketbalový klub 

Karlovka 
12. Rôzne 
13. Záver 

 
K bodu 1 
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných 
členov, tajomníčku, pozvaných hostí a otvoril zasadnutie.  
Ďalej členov komisie oboznámil s návrhom programu, dal hlasovať.  
 
 Hlasovanie:       prítomní:  7              za: 7             proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie: 
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.  
 
 
 
 



K bodu 2 
Predseda komisie zhodnotil športový deň seniorov, ktorý prebehol v mesiaci máj 2017 
v Parku Pekníkova. 
Člen komisie športu p. Mário Borza vyhodnotil futbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku na 
Valachovej ulici, ktorý taktiež prebehol v mesiaci máj 2017. 
Tajomníčka komisie športu zhodnotila športovú súťaž Beh mladých Dúbravčanov, ktorý sa 
konal po dva dni v  máji 2017 v Parku Pekníkova. 
  
K bodu 3  
Členovia komisie športu prerokovali žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu Šachového klubu 
Dúbravan na rok 2017. Navrhli schváliť sumu 400 Eur na prenájom a lektorov podľa 
priloženej žiadosti 
 
 Hlasovanie:       prítomní:  7          za: 7            proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 400 Eur pre Šachový klub 
Dúbravan, určenú na prenájom a lektorov. 
 
K bodu 4 
Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2017 Dobrovoľného hasičského 
zboru Dúbravka-Bratislava, členovia komisie športu taktiež prerokovali a navrhujú schváliť 
sumu 1800 Eur. 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za: 6            proti: 0             zdržal sa: 1 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 1800 Eur pre Dobrovoľný 
hasičský zbor Bratislava-Dúbravka. 
 
K bodu 5 
Futbalový klub Polície žiada o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017. Členovia komisie 
športu prerokovali žiadosť a navrhujú schváliť sumu 3000 Eur. 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7            za: 7              proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 3000 Eur pre Futbalový klub 
Polície Dúbravka-Bratislava. 
 
K bodu 6 
Členovia komisie športu prerokovali žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu Občianskeho 
združenia Športovej školy Galaktikos a navrhli schváliť sumu 400 Eur na nákup cien a dresov 
podľa priloženej žiadosti. 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za: 6            proti: 0             zdržal sa: 1 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 400 Eur na nákup dresov a cien 
pre OZ Športovú školu Galaktikos. 



K bodu 7 
Žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Športový klub Tenis Centrum Dúbravka členovia 
komisie prerokovali a navrhli schváliť sumu 500 Eur na nákup tenisových loptičiek podľa 
priloženej žiadosti o nenávratnú dotáciu. 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za:  4            proti: 0             zdržali sa: 3 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 500 Eur pre Športový klub 
Tenis Centrum Dúbravka na nákup tenisových loptičiek. 
 
K bodu 8 
Žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017 pre Školský športový klub pri Gymnáziu 
Bilíkova 24, členovia komisie športu prerokovali a navrhli schváliť sumu 5000 Eur. 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za:  7           proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 5000 Eur pre Školský športový 
klub pri gymnáziu Bilíkova 24. 
 
K bodu 9 
Občianske združenie Piruetka žiada o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017. Komisia 
športu prerokovala túto žiadosť a navrhla schváliť sumu 400 Eur na dofinancovanie prenájmu 
ľadovej plochy, podľa priloženej žiadosti o nenávratnú dotáciu na rok 2017. 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za:  6          proti: 1             zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 400 Eur pre Občianske 
združenie Piruetka. 
 
K bodu 10 
Hokejový klub HOBA Bratislava žiada o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017. Členovia 
komisie športu prerokovali predmetnú žiadosť a navrhli schváliť sumu 8500 Eur. 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za:  6          proti: 0            zdržal sa: 1 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia športu odporúča starostovi schváliť navrhnutú sumu 8500 Eur pre Športový 
hokejový klub HOBA Bratislava. 
 
K bodu 11 
Mládežnícky basketbalový klub Karlovka žiada o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017. 
Členovia komisie športu prerokovali žiadosť a navrhujú žiadosti nevyhovieť.  
 
Hlasovanie:       prítomní:  7           za: 0            proti: 4            zdržali sa: 3 
 
 
 



Stanovisko komisie:  
Komisia športu neodporúča starostovi schváliť žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre 
Mládežnícky basketbalový klub Karlovka.  
 
K bodu 12 
V bode rôzne predseda Komisie športu privítal Mgr. Romana Beka, ktorý sa uchádza o miesto 
člena komisie športu.  Pán Beko sa predstavil krátkym a výstižným životopisom. Poukázal na 
svoje poznatky a skúsenosti v oblasti športu, ktorými by chcel prispieť k rozvoju športu 
v našej mestskej časti Bratislava-.Dúbravka. 
 
Predseda komisie dal hlasovať : 
 
Hlasovanie:       prítomní:  7          za: 5           proti: 1             zdržal sa: 1  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia športu prijala stanovisko k návrhu nového člena komisie športu p. Beka a odporúča 
prijať za člena komisie športu. 
 
Ďalej tajomníčka komisie športu upozorní organizačné oddelenie na odporučenie p. Bohúňa 
za nového člena komisie športu, za ktorého členovia športovej komisie hlasovali na 
predchádzajúcom zasadnutí komisie športu. Komisia športu žiada o zaradenie do programu 
Miestneho zastupiteľstva na schválenie odporúčania. 
 
V bode rôzne prítomných s programom World challenge day oboznámil p. Peter Varga. Spolu 
s tajomníčkou športu oslovia všetky športové a kultúrne kluby v našej mestskej časti, aby sa 
zapojili do uvedenej akcie. 
 
 
Predseda Komisie športu zabezpečí na kúpalisku Rosnička 50 m bazén na plaveckú súťaž, 
ktorá sa bude konať dňa 21.05.2017 v čase od 9.00 hod. – 12.00 hod.  
 
Hosť p. Pčolinský predniesol projekt o zabezpečovaní miest v mestskej časti kamerovým 
systémom.  
 
K bodu 13 
Predseda komisie p. Semančík poďakoval všetkým prítomným a ukončil  zasadnutie Komisie 
športu. 
Nasledujúce zasadnutie komisie športu bude podľa schváleného ročného kalendára dňa 
12.06.2017 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži 14.  
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská                                                   Overil: Branko Semančík  
                 tajomníčka komisie                                                                 predseda komisie  
                                                                   
 
 
 
 
Bratislava 24.05.2017 


