Zápisnica č. 6/2017
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
12. júna 2017
Zasadačka MÚ pri kríži 14
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Štefan Mlčúch, Ing. Matej Filípek, Mgr.
Miroslav Sedlák, Jozef Petrovský, Ing. Miroslav Mravec, Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka
Komisie športu
Neprítomní:, Ing. Peter Hanulík, Ing. Branislav Javorek
Neospravedlnení: Ing. Peter Hanulík,
Začiatok: 17.00 hod., ukončenie 18.15 hod.
P r o g r a m:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Plán športových podujatí v mesiacoch máj, jún, júl a august 2017
3. Žiadosť nenávratnú finančnú dotáciu pre Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty
UK Hurikán Bratislava
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných členov
a tajomníčku.
Ďalej členov komisie oboznámil s návrhom programu a 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 športu vyzval tajomníčku aby informovala o uskutočnených
a pripravovaných športových podujatiach v mesiacoch maj, jún, júl a august.
V mesiaci máj prebehli tieto športové podujatia:
• Šachový turnaj detí O pohár starostu
• Beh mladých Dúbravčanov, ktorý bol rozložený na dva dni
• Futbalový turnaj O pohár starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
• Športové hry seniorov Dúbravky
• Challange day
• Nočný beh Dúbravkou bol presunutý na mesiac september 2017
V mesiaci jún sa uskutočnili športové podujatia:
• Atletický deň v materských školách
Plánované sú:
• Plážový volejbal O pohár prednostu
• Plavecká súťaž
• Dúbravská cyklistická súťaž

V mesiaci júl nie sú plánovane žiadne športové podujatia v mestskej časti.
V auguste sú plánované športové súťaže:
• Hokejový turnaj o Pohár starostu
• Šachový turnaj O pohár SNP 2017
K bodu 3
Členovia komisie prerokovali žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Vysokoškolský klub
Pedagogickej fakulty UK Hurikán Bratislava. Predseda dal o žiadosti hlasovať.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 0

proti: 7

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Komisia športu neodporúča starostovi schváliť nenávratnú finančnú dotáciu pre Pedagogickú
fakultu UK Hurikán Bratislava.
K bodu 4
V bode rôzne tajomníčka Komisie športu informovala o skutočnosti, že žiadosť o doplnenie
nových členov do Komisie športu p. Bohúň a p. Beko bude postúpená na rokovanie do
Miestneho zastupiteľstva.
Štatutár Športového klubu Tenis Centrum Dúbravka p. Vavro bude prizvaný na najbližšiu
Komisiu športu v septembri 2017, aby prezentoval športový klub.
Predseda Komisie športu pozve riaditeľa STaRZ-u na plaveckú súťaž, ktorá sa bude konať
21.06.2017 na kúpalisku Rosnička.
Pán Borza informoval o pripravovaných workshopoch florbalu a squashu na základných
školách v mesiacoch september a október školského roka 2017/2018.
Tajomníčka komisie osloví riaditeľky škôl o spoluprácu a stanovenie vhodných termínov na
uskutočnenie worshop-ov.
Členovia Komisie športu sa dohodli na pozvaní riaditeliek základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti na októbrové zasadnutie komisie.
K bodu 5
Predseda Komisie športu p. Semančík poďakoval všetkým prítomným, poprial pekné
dovolenky a ukončil zasadnutie.
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude podľa schváleného ročného kalendára dňa
11.09.2017 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži 14.

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská
tajomníčka komisie

Bratislava 14.06.2017

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

