Zápisnica č. 8/2017
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
16. október 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, Ing. Miroslav Mravec, Ing.
Štefan Mlčúch, Jozef Petrovský
Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu
Neprítomný: Ing. Peter Hanulík
Neospravedlnený: Ing. Peter Hanulík,
Ospravedlnený:
Hostia:
Začiatok: 17.00 hod., ukončenie 18.30 hod.
P r o g r a m:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Vyhodnotenie sprievodných športových podujatí a hodového sprievodu
3. Plán športových podujatí – október 2017
4. Pasportizácia školských športových objektov
5. Zmapovanie športových objektov v m. č. Dúbravka, príprava mapy športovísk pre
obyvateľov mestskej časti
6. Vypracovanie ponuky pre obyvateľov mestskej časti Dúbravka na dostupné halové
športy počas zimnej sezóny 2017/2018
7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2017 – Športový klub Polície
Bratislava
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných členov a
tajomníčku komisie.
Ďalej členov komisie oboznámil s návrhom programu a dal hlasovať.
Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.
K bodu 2
Predseda Komisie športu vyhodnotil sprievod počas Dúbravských hodov 2017. Hodového
sprievodu sa zúčastnili všetky športové kluby a občianske združenia, ktoré boli vyzvané
okrem Futbalového klubu Dúbravka.
Tajomníčka Komisie športu spolu s predsedom Komisie športu vyhodnotili športové súťaže,
ktoré prebehli počas Dúbravských hodoch v jednotlivých sektoroch.

K bodu 3
Na kúpalisku Rosnička STaRZ organizoval bežecké podujatie – Cross – 7.10.2017.
V mesiaci október sú naplánované športové podujatia:
Bowlling seniorov – 17.10.2017,
OZ Slovak Ultra Trail organizuje horský ultramaratón – 21.10.2017,
Okresné majstrovstvá Ba IV v šachu žiakov – 24.10.2017,
Lokálne kolo Dúbravky v basketbale starších žiakov – 24.10.2017.
K bodu 4
Predseda Komisie športu predniesol návrh pasportizácie školských vonkajších športových
objektov. Navrhol kontaktovať riaditeľky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti a následne dohodnúť stretnutia, na ktorých by sa zmapovali vonkajšie
športoviská jednotlivých škôl a zistil ich skutkový stav. Na jednotlivé stretnutia budú prizvaní
taktiež všetci členovia Komisie športu.
K bodu 5
Zmapovanie športových objektov.
Predstava predsedu Komisie športu je taká, že všetci členovia komisie sa pokúsia zmapovať
a zaslať predsedovi informácie o športoviskách, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti bydliska,
prípadne o ktorých majú vedomosť, že sú v prevádzke. Predseda to spracuje do jedného celku
tak, aby to slúžilo ako informačný materiál pre všetkých občanov Dúbravky. Podľa
vypracovania sa dohodne spôsob následnej formy prezentácie verejnosti.
K bodu 6
Vypracovanie ponuky pre obyvateľov, na dostupné halové športy v našej mestskej časti,
počas zimnej sezóny 2017/2018.
Všetky možnosti sa spracujú do jedného celku a následne sa poskytne informácia vhodnou
formou obyvateľom našej mestskej časti. Spracuje sa to podobnou formou, keď členovia
Komisie športu všetky svoje informácie k uvedenému bodu pošlú predsedovi komisie, ktorý
to spracuje do finálnej podoby.
Mestská časť vyvesí vypracovaný návrh na webovú stránku mestskej časti Dúbravka, aby
k tejto informácii mal prístup každý občan.
K bodu 7
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 pre Športový klub polície Bratislava bola
prerokovaná v Komisii športu. Nakoľko sú vyčerpané prostriedky na dotácie určené na rok
2017, nie je možné poskytnúť finančnú dotáciu na rok 2017 pre Marca Klepocha zo ŠKP.
Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Komisia športu jednohlasne zamietla žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Športový
klub Polície, pre jeho člena krasokorčuliara Marca Klepocha.

K bodu 8
Pán Mário Borza informoval o juniorskom medzinárodnom turnaji, ktorý sa uskutoční
v dňoch 21.10. a 22.10.2017 v squashovom centre IMET.
Ďalej informoval o osvetlení multifunkčného ihriska na Valachovej ulici. Pán prednosta
prisľúbil, že ihrisko bude osvetlené počas zimných mesiacov a počas víkendov (obdobie od
októbra do marca). Energie bude uhrádzať mestská časť. Prevádzka uvedeného ihriska bude
k dispozícii v súlade s prevádzkovým poriadkom.

K bodu 9
Predseda Komisie športu p. Semančík poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie
komisie.
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude podľa schváleného ročného kalendára dňa
13.11.2017 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži 14.

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská
tajomníčka komisie

Bratislava 17.10.2017

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

