Zápisnica č. 9/2017
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
13. november 2017
Zasadačka MÚ pri kríži 14
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Ing. Matej Filípek,
Mgr. Miroslav Sedlák, Mgr. Roman Beko, Ing. Miroslav Mravec, Jozef Petrovský,
Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu
Neprítomní: Ing. Peter Hanulík, Ing. Ľubomír Bohúň, Ing. Štefan Mlčúch
Neospravedlnený: Ing. Peter Hanulík,
Ospravedlnení: Ing. Ľubomír Bohúň, Ing. Štefan Mlčúch
Hostia:
Začiatok 17.00 hod., ukončenie 18.15 hod.
P r o g r a m:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Vyhodnotenie športových podujatí
3. Plán športových podujatí – október, november a december 2017
4. Pasportizácia školských športových objektov a zmapovanie športových objektov v
m. č. Dúbravka - vyhodnotenie
5. Vypracovanie ponuky pre obyvateľov mestskej časti Dúbravka na šport počas zimnej
sezóny
6. Príprava športového kalendára na rok 2018
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných členov a
tajomníčku komisie.
Členov komisie oboznámil s návrhom programu a dal hlasovať.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.

K bodu 2
Tajomníčka komisie športu informovala o športových podujatiach, ktoré sa konali
v mesiacoch október a november v mestskej časti Dúbravka.
V októbri sa uskutočnilo bežecké podujatie Cross, Horský ultramaratón, Bowling seniorov,
Basketbal starších žiakov, Okresné majstrovstvá Bratislava IV v šachu žiakov.

V mesiaci november sa uskutočnil stolný tenis družstiev žiakov ZŠ, Cross polmaratón
Devínsky ríbezlák. Pripravuje sa Vianočný turnaj žiakov vo floorballe – Galaktikos.
K bodu 3
Tajomníčka oboznámila členov komisie s pripravovanými športovými podujatiami v mesiaci
december – Floorball starších žiakov, Mikulášsky floorball mladších žiakov, Vianočná
zumba, Vianočné vystúpenie moderných gymnastiek a Mikuláš na ľade.
K bodu 4
Predseda Komisie športu predniesol informáciu z obhliadky školských vonkajších športových
areálov v mestskej časti Dúbravka – viď. príloha č. 1.
K bodu 5
Vypracovanie ponuky pre obyvateľov na dostupné halové športy v našej mestskej časti počas
zimnej sezóny 2017/2018. Ponuka pre obyvateľov bude zverejnená na facebooku MČ
a informáciu posunieme aj redakcii Dúbravských novín.
K bodu 6
Predseda komisie predstavil návrh plánu športových podujatí na rok 2018. Zároveň vyzval
všetkých členov komisie športu aby svoje návrhy na športové podujatia zaslali na zaradenie
do športového kalendára 2018 elektronicky tajomníčke komisie do 15. decembra 2017.
K bodu 7
V bode rôzne predseda komisie predložil Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2018 pre Futbalový klub Dúbravka. Členovia komisie sa vyjadrili k tejto žiadosti. Žiadosť
bude prerokovaná v roku 2018 na príslušnom zasadnutí komisie.
Predseda dal hlasovať o odložení prerokovania žiadosti na rok 2018.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 1

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu súhlasili zaradiť žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu na r. 2018
pre Futbalový klub Dúbravka v roku 2018.
Jeden člen sa zdržal hlasovania.
Pán Mário Borza oslovil zástupcu bedmintonového klubu pána Uhrína na zorganizovanie
workshopu na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaDúbravka.
Ďalej bol návrh pána poslanca Borzu zakúpiť lístky na verejné korčuľovanie pre deti našich
materských škôl a do rodinných centier v Dúbravke. Tento návrh na základe predošlého
zakúpenia lístkov pre základné školy a následne ich využiteľnosti a po zvážení všetkých
okolností nebol komisiou podporený.

Člen komisie p. Javorek dal návrh na každoročné vyhlásenie a vyhodnotenie najlepších
športovcov našej MČ. Komisia športu v minulosti už dávala MČ takýto návrh a podporila túto
myšlienku.
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
18.12.2017 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži 14.

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská
tajomníčka komisie

Bratislava 14.11.2017

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

