
Zápisnica č. 10/2017 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  
18.december 2017 

Salónik  Daniel´s pub reštaurácia 
 
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Ing. Matej Filípek,  
                  Mgr. Miroslav Sedlák,  Mgr. Roman Beko, Ing. Ľubomír Bohúň, Ing. Štefan 
                  Mlčúch, Jozef Petrovský 
                  Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu 
Neprítomní: Ing. Peter Hanulík, Ing. Miroslav Mravec 
Neospravedlnení: Ing. Peter Hanulík, Ing. Miroslav Mravec 
 
Hostia ospravedlnení: RNDr. Martin Zaťovič, Mgr. Ľuboš Krajčír, Ing. Rastislav Bagar 
 
 
Začiatok 17.00 hod.,  ukončenie 19.15 hod. 
 
P r o g r a m: 

1. Privítanie, schválenie programu 
2. Vyhodnotenie športových podujatí v mesiaci december 
3. Športový kalendár na rok 2018 
4. Rôzne 
5. 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 
Predseda komisie p. Semančík vyzval tajomníčku komisie športu aby informovala o 
športových podujatiach, ktoré sa konali v mesiaci december v mestskej časti Dúbravka.  
V decembri 2017 sa uskutočnili tieto športové podujatia: 

• Mikulášsky floorball mladších žiakov 
• Vianočná zumba 
• Vianočné vystúpenie moderných gymnastiek 

Taktiež informovala členov komisie o tom, že mestská časť (oddelenie školstva, vzdelávania 
a športu MÚ) zabezpečila kyvadlovú prepravu autobusom pre žiakov základných škôl z 
mestskej časti Dúbravka  na MS vo floorballe žien  a basketbalový turnaj na štadión O. 
Nepelu a HANT Arény na Pasienkoch.  



 
Ďalej informovala, oddelenie školstva, vzdelávania a športu zakúpilo lopty a náčinie do 
telocviční pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.   
 
 
K bodu 3  
Tajomníčka oboznámila  členov komisie s pripravovanými športovými podujatiami na rok 
2018. 
Do športového kalendára bolo doplnené športové podujatie: 
Dúbravská bowlingová liga seniorov denných centier 
 
 
K bodu 4  
V bode rôzne predseda komisie informoval o odpovedi pána prednostu miestneho úradu na 
podnet Komisie športu k zlepšeniu stavu vonkajších športovísk na základných školách po ich 
samotných obhliadkach. Pán prednosta sa vyjadril k tomuto problému, že by si zaslúžili oveľa 
viac pozornosti, ale mestská časť má určité možnosti. Každá škola má plnú právnu 
subjektivitu a za ich stav zodpovedá v prvom rade škola, t.j. riaditeľ školy.   
 
Pán Borza informoval o spolupráci so squashovým centrom IMET, ktoré by chcelo aj roku 
2018 urobiť workshop squash-u na Základnej škole Sokolíkova 2 (v mesiacoch február, 
marec). 
 
Na 2. zasadnutie Komisie športu v roku 2018 bude pozvaná vedúca oddelenia školstva, 
vzdelávania a športu Mgr. Marta Jurkovičová.  
 
Pani tajomníčka vypracovala termínovník jednotlivých zasadnutí Komisie športu, čo 
zúčastnení vzali na vedomie. 
 
 
K bodu 5 
Predseda Komisie športu p. Semančík všetkým poďakoval za spoluprácu v tomto roku 
a poprial krásne vianočné sviatky a ukončil  zasadnutie komisie.  
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude dňa 15. januára 2018 o 17.00 hod. v zasadačke 
MÚ Pri kríži 14.  
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská                                                   Overil: Branko Semančík  
                 tajomníčka komisie                                                                 predseda komisie  
                                                                   
 
 
 
Bratislava 19.12.2017 


