Zápisnica č. 7/2017
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
11. septembra 2017
Zasadačka MÚ pri kríži 14
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Ing. Matej Filípek,
Mgr. Miroslav Sedlák, Ing. Ľubomír Bohúň, Mgr. Roman Beko, Jozef Petrovský, Mgr. Jana
Petřvalská – tajomníčka Komisie športu
Neprítomní:, Ing. Peter Hanulík, Ing. Štefan Mlčúch, Ing. Miroslav Mravec
Neospravedlnený: Ing. Peter Hanulík,
Ospravedlnení: Ing. Štefan Mlčúch, Ing. Miroslav Mravec
Hostia: Mgr. Michal Vavro
Začiatok: 17.00 hod., ukončenie 18.30 hod.
P r o g r a m:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Prezentácia športového klubu Tenis Centrum Dúbravka – hosť Michal Vavro
3. Plán športových podujatí – august, september 2017
4. Sprievodné športové podujatia na hodoch 2017
5. Žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Občianske združenie Športový klub ARGO
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných členov, nových
členov, tajomníčku komisie a hosťa p. Michala Vavra, zástupcu Športového klubu Tenis
Centrum.
Ďalej členov komisie oboznámil s návrhom programu a dal hlasovať.
Návrh člena Komisie športu p. Mária Borzu bolo doplniť bod - Osvetlenie multifunkčného
ihriska na Valachovej ulici v zimných mesiacoch, čo bolo zaradené do programu ako bod č.6.
Program:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Prezentácia športového klubu Tenis Centrum Dúbravka – hosť Michal Vavro
3. Plán športových podujatí – august, september 2017
4. Sprievodné športové podujatia na hodoch 2017
5. Žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Občianske združenie Športový klub
ARGO
6. Osvetlenie multifunkčného ihriska na Valachovej ulici v zimných mesiacoch
7. Rôzne
8. Záver
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu zmenu návrhu programu jednohlasne schválili.

K bodu 2
Predseda Komisie športu vyzval p.Vavra zo Športového klubu Tenis Centrum, aby priblížil
a prezentoval tenisový klub.
Pán Vavro predstavil tenisový klub a veľmi podrobne opísal činnosť športového klubu jeho
vznik a taktiež spomenul všetky náklady, ktoré sú s ním spojené.
Komisia športu tenisovému klubu Tenis Centrum Dúbravka, odporučila zviditeľňovať
športový klub cez tlačové oddelenie, noviny mestskej časti a rôznymi inými prostriedkami,
aby sa dostal viac do povedomia všetkých občanov Dúbravky.
K bodu 3
Tajomníčka Komisie športu predniesla plán športových podujatí v mesiaci august
a september 2017.
V mesiaci august Športový klub Dúbravan v spolupráci s mestskou časťou organizovali
Šachový turnaj O pohár SNP 2017, ktorý prebiehal aj v mesiaci september.
V auguste taktiež prebiehal týždňový floorballový camp pre žiakov našich škôl.
Podľa plánu športových podujatí sa športové podujatie hokejová mini liga presunula
z mesiaca august na mesiac september.
V septembri ďalej budú prebiehať športové podujatia podľa ročného plánu športových
podujatí.
V piatok 08.09.2017 mestská časť v spolupráci so športovou školou Galaktikos usporiadala
pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Nejedlého floorballový workshop. Workshop prebehol priamo
v oboch telocvičniach základnej školy.
V sobotu 09.09.2017 Dobrovoľný hasičský zbor v Dúbravke organizoval súťaž hasičských
družstiev O pohár starostu mestskej časti s medzinárodnou účasťou.
V pondelok 11.09.2017 squashové centrum IMET zorganizovalo pre žiakov I. stupňa na ZŠ
Nejedlého workshop squashu.
V stredu dňa 13.09.2017 na Základnej škole Beňovského, squashové centrum IMET
organizuje pre žiakov I. stupňa workshop.
Postupne workshopy squashu a floorballové workshopy prebehnú na všetkých základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
K bodu 4
Tajomníčka komisie p. Petřvalská informovala o pripravovaných hodových športových
podujatiach.
Mestská časť, oddelenie školstva, vzdelávania a športu v spolupráci so športovými klubmi
pripravuje na Dúbravské hody 2017 nasledovné športové podujatia:
- Dúbravský hodový turnaj v rapid šachu – 23.09.2017 v Kultúrnom centre Fontána
- Hodový tenisový turnaj - 23.09.2017 – Tenisové dvorce na Lysákovej ulici
- Hodový nohejbalový turnaj – 23.09.2017 – Multifunkčné ihrisko na Valachovej ulici
V Parku Pekníkova v sobotu 23.09.2017 budú prebiehať športové aktivity:
- zumba,
- bodywork
- floorballový zápas mladších žiakov Galaktikos
- lukostreľba

Ďalej mestská časť pripravila v spolupráci so športovým klubom HOBA Bratislava:
- Hodové korčuľovanie pre všetkých Dúbravčanov na zimnom štadióne
- HOBA Bratislava pripravila turnaj prípravkárov v minihokeji
Tajomníčka komisie elektronickou formou osloví všetky športové kluby, ktorým bola
poskytnutá nenávratná finančná dotácia na rok 2017, aby sa zapojili do hodového sprievodu.
K bodu 5
Žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Občianske združenie Športový klub ARGO na
svojom zasadnutí členovia Komisie športu prerokovali. Vzhľadom k vyčerpaným finančným
prostriedkom na nenávratné dotácie v roku 2017, Športovému klubu ARGO nemôže byť
poskytnutá dotácia.
Do budúcnosti Športovému klubu ARGO členovia športovej komisie odporučili požiadať
o nenávratnú finančnú dotáciu už v prvom štvrťroku príslušného kalendárneho roka.
K bodu 6
Člen komisie p. Mário Borza vystúpil s návrhom osvetliť v zimných mesiacoch multifunkčné
ihrisko na Valachovej ulici. Navrhované osvetlenie ihriska by bolo od októbra do marca
v piatky a soboty v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod. Osvetlenie ihriska by umožňovalo
v tomto termíne lepšiu využiteľnosť ihriska pre deti v sprievode rodičov a mládež našej MČ.
Pravidlá využiteľnosti ihriska na platený prenájom alebo pre deti s rodičmi a mládež na
bezodplatný prenájom by boli zakotvené v Prevádzkovom poriadku ihriska.
Členovia komisie žiadajú prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o zváženie návrhu osvetlenia multifunkčného ihriska na Valachovej ulici v zimných
mesiacoch.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Komisia športu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka zvážiť
návrh Komisie športu na osvetlenie multifunkčného ihriska vo večerných hodinách na
Valachovej ulici v Dúbravke.
K bodu 7
V bode rôzne predseda Komisie športu po privítaní nových členov komisie športu p. Beka a p.
Bohúňa aktualizoval nový zoznam členov Komisie športu.
Ďalej pripomenul zmenu termínu športového podujatia – Turistická vychádzka seniorov, ktorá
sa bude konať dňa 27.09.2017 (streda).
Člen Komisie športu p. Filípek pozval všetkých členov na Majstrovstvá Slovenka
v hasičskom športe, ktorý bude prebiehať na atletickom štadióne Mladá Garda a vyvrcholí na
Tyršovom námestí v termíne od 11.09. – 13.09.2017.
Predseda komisie informoval o prezentácii hokejového klubu HOBA, ktorá sa uskutočnila
v sobotu 09.09.2017 pred Decathlonom a účasť hokejového klubu na pripravovanej akcii
Športujúce mesto 2017, čo je najväčšie slovenské podujatie v rámci Európskeho týždňa
športu, ktoré sa uskutoční 24.09.2017 v Sade Janka Kráľa.

K bodu 8
Predseda Komisie športu p. Semančík poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie
komisie.
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude podľa schváleného ročného kalendára dňa
09.10.2017 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži 14.

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská
tajomníčka komisie

Bratislava 12.09.2017

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

