Zápisnica č. 1/2018
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
19. február 2018
Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava
Prítomní: Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Ing. Matej Filípek,
Mgr. Miroslav Sedlák, Mgr. Roman Beko, , Ing. Štefan Mlčúch, Ing. Miroslav
Mravec, Jozef Petrovský
Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu
Neprítomní: Ing. Peter Hanulík, Ing. Ľubomír Bohúň
Ospravedlnený: Ing. Ľubomír Bohúň
Neospravedlnený: Ing. Peter Hanulík
Hostia: RNDr. Martin Zaťovič, Mgr. Marta Jurkovičová, PhDr. Štefan Maceják,
Mgr. Radek Šatka
Začiatok 17.00 hod., ukončenie 18.15 hod.
P r o g r a m:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Stav vonkajších ihrísk na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Dúbravka
3. Vyhodnotenie športových súťaží v mesiaci január 2018
4. Pripravované športové podujatia v mesiaci február 2018
5. Rôzne
6. Záver

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

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko komisie:
Členovia Komisie športu návrh programu jednohlasne schválili.

K bodu 2
Stav vonkajších ihrísk na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka informovala vedúca oddelenia školstva, vzdelávania a športu Mgr. Marta
Jurkovičová. Informovala jednotlivo o každej škole, na ktorej bude v roku 2018 prebiehať
rekonštrukcia z jednotlivých grantov.
Na ZŠ Sokolíkova 2 bude v rámci projektu v tomto roku bude robená rekonštrukcia jednej
telocvične a taktiež šatní.

Oplotenie základnej školy je tiež v štádiu riešenia.
Na ZŠ Nejedlého 8 v rámci revitalizácie sa bude revitalizovať ihrisko s umelou trávou,
mantinely a siete.
Ministerstvo prijalo žiadosť a vyhovelo v poskytnutí finančného príspevku na ZŠ Pri kríži 11,
kde sa budú revitalizovať mantinely multifunkčného ihriska.
Čo sa týka ZŠ Beňovského 1, nie je možne urobiť nejakú revitalizácia športovísk nakoľko
pod športoviskami nie sú vysporiadané parcely.
Pán starosta RNDr. Martin Zaťovič informoval, že v roku 2018 sa budú rekonštruovať veľké
telocvične na všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Ďalej pani vedúca oddelenia školstva informovala, že riaditeľky základných škôl sú na
poradách informované o tom, že havarijné stavy základných škôl musia okamžite hlásiť
zriaďovateľovi (vedúci hospodárskej správy a vedúcu oddelenia školstva). Zriaďovateľ
vzniknutú situáciu okamžite rieši.

K bodu 3
Tajomníčka komisie informovala členov komisie o uskutočnených športových podujatiach
v mesiaci január 2018 v spolupráci s mestskou časťou. V januári prebehli tieto športové
podujatia:
▪ O pohár Bratislavskej šachovej akadémie
▪ XIII. Ročník Dúbravský trojkráľový turnaj v rapid šachu
▪ Futbalový turnaj U-11 Dúbravka

K bodu 4
Tajomníčka ďalej informovala o pripravovaných športových podujatiach v mesiaci február
2018:
▪ Valentínsky DôveRun Ty & Ja
▪ Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu
▪ III. ročník Dúbravka Cup v halovom futbale mladších žiakov

K bodu 5
V bode rôzne predseda komisie dal priestor PhDr. Štefanovi Macejákovi, ktorý informoval
o pomoci Občianskym združeniam v pôsobnosti našej mestskej časti, ktorým sa budú
poskytovať aktuálne informácie na podporu a samotnú činnosť.
Na webovú stránku bude nahratý zoznam všetkých občianskych združení a športových klubov
pôsobiacich v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Občan bude mať lepší prehľad o činnosti
a aktivitách jednotlivých klubov a všetkých OZ.
Spustenie programu na webovej stránke bude od apríla 2018.
Starosta mestskej časti RNDr. Martin Zaťovič informoval o príprave Dúbravského športového
klubu, ktorý by mal zastrešovať aktivity ľudí, ktorí nie sú organizovaní v žiadnom športovom
klube. Poverený jeho vedením je Mgr. Radek Šatka.

▪ Mgr. Radek Šatka prítomných informoval, že v marci 2018 v rámci Veľkonočných
trhov pripravuje prvé športové podujatie DŠK pod názvom „Beh s veľkonočným
vajíčkom“.
▪ V priestoroch Centra rodiny budú prebiehať športové aktivity pre každého občana,
ktorý bude mať záujem zapojiť sa do športovej činnosti.
▪ Plánuje sa zaviesť mediálny kanál prostredníctvom, ktorého sa občania Dúbravky
dozvedia o možnosti športovania.
▪ Predseda Komisie športu informoval o pláne športových aktivít seniorov v r. 2018.
▪ Kúpalisko Rosnička je momentálne v rekonštrukcii. Otvorenie kúpaliska sa
predpokladá v mesiaci jún 2018.

K bodu 5
Predseda Komisie športu p. Semančík všetkým poďakoval za spoluprácu a ukončil
zasadnutie.
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude dňa 12. marca 2018 o 17.00 hod. v zasadačke
MÚ Pri kríži 14.

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská
tajomníčka komisie

Bratislava 20.02.2018

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

