Zápisnica č. 2/2018
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
12. marec 2018
Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava

Prítomní: p. Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Ing. Matej Filípek,
Mgr. Miroslav Sedlák, Mgr. Roman Beko, Ing. Miroslav Mravec, Ing. Ľubomír
Bohúň, p. Jozef Petrovský
Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu
Neprítomní: Ing. Peter Hanulík, Ing. Štefan Mlčúch
Ospravedlnený: Ing. Štefan Mlčúch
Neospravedlnený: Ing. Peter Hanulík
Hostia: Mgr. Radek Šatka

Začiatok 17.00 hod., ukončenie 17.30 hod.
P r o g r a m:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Vyhodnotenie športových súťaží v mesiaci február 2018
3. Pripravované športové podujatia v mesiaci marec 2018
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1
Predseda Komisie športu p. Branko Semančík privítal všetkých prítomných členov,
tajomníčku komisie a hosťa.
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
Tajomníčka komisie informovala o športových súťažiach v mesiaci február 2018:
Mestskou časťou boli zorganizované tieto športové podujatia:
- Valentínsky DôveRun Ty & Ja (11.02.2018)
- Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu (15.02.
a 16.02.2018)
- III. ročník Dúbravka Cup v halovom futbale mladších žiakov (17.02.2018)

K bodu 3
Ďalej tajomníčka komisie informovala členov komisie o pripravovaných športových
podujatiach v mesiaci marec 2018.
Mestská časť participuje na športovom podujatí:
- Majstrovstvá Slovenska v squashi juniorov, žien a mužov, ktoré sa konajú v dňoch od
14.03.2018 do 18.03.2018 v IMET squash & relax center a v sklenenom kurte v Bory
Mall (www.squash-imet.eu).
- Bavme bratislavské deti športom – pre žiakov prvého stupňa našich základných škôl,
ktoré sa bude konať na ZŠ Sokolíkova 2, dňa 15.03.2018.
- Beh s veľkonočným vajíčkom – dňa 23.03.2018 o 16.00 hod. (trávnatá plocha pred
DK Dúbravka) organizátorom podujatia je Mgr. Šatka.
- Stolnotenisový turnaj seniorov – 17.03.2018 (DKD)
Tajomníčka informovala aj o pripravovaných športových akciách ako je Gymnastická súťaž Lastovičky a Hokejovom turnaji, ktoré budú prebiehať v mesiaci apríl 2018.
Pán Borza informoval o organizovaní detského futbalového turnaja, ktorý by mal prebehnúť
v mesiaci apríl alebo máj 2018 na multifunkčnom ihrisku na Valachovej ulici.

K bodu 4
V bode rôzne predseda komisie športu p. Semančík informoval o návrhu oceňovania
športovcov Dúbravky. Oceňovanie športovcov sa plánuje v mesiaci september alebo október
2018.
Návrh koncepcie organizácie tohto podujatia vypracuje predseda komisie, rozpošle svoj návrh
všetkým členom komisie, ktorí sa budú môcť k nemu vyjadriť a ponúknuť aj iné možné
návrhy.
Poslanec p. Mário Borza informoval o osadení prevádzkového poriadku multifunkčného
ihriska na Valachovej ulici, ktorý vypracovala mestská časť a má slúžiť všetkým občanom, v
prípade záujmu o športové aktivity počas letných ale aj zimných mesiacov.
Pán Šatka informoval o pripravovanom zábavnom behu s vajíčkom počas Veľkonočného
jarmoku.
Tajomníčka komisie informovala členov komisie športu o priebežnom ukladaní žiadostí
o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2018 do úložiska mestskej časti, ktoré budú k dispozícii
všetkým členom komisie športu k nahliadnutiu.
Žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu je možné posielať na mestskú časť do konca apríla
2018.
V máji 2018 zasadne komisia športu, prehodnotí žiadosti a odporučí pánovi starostovi.
Nasledujúce stretnutie komisie športu bude 09.04.2018 o 17.00 hod. v zasadačke MÚ Pri kríži
14.

K bodu 5
Predseda Komisie športu p. Semančík všetkým poďakoval za spoluprácu a ukončil
zasadnutie.

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská
tajomníčka komisie

Bratislava 13.03.2018

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

