
Zápisnica č. 4/2018 

 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU  

14. máj 2018 

Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava 

 

 

 

Prítomní: p. Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Mgr. Roman Beko,   

                 Ing. Štefan Mlčúch, Mgr. Miroslav Sedlák, Ing. Ľubomír Bohúň, p. Jozef  

                 Petrovský 

     Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu 

Neprítomní: Ing. Miroslav Mravec, Ing. Matej Filípek 

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Mravec, Ing. Matej Filípek 

Hostia:  

 

 

Začiatok 17.00 hod.,  ukončenie 19.15 hod. 

 

P r o g r a m: 

1. Privítanie, schválenie programu 

2. Vyhodnotenie športových súťaží v mesiaci apríl a máj 2018 

3. Pripravované športové podujatia v mesiaci jún 2018 

4. Zásady pri oceňovaní v oblasti športu a kultúry v m. č. Bratislava-Dúbravka 

5. Žiadosti o nenávratné finančné dotácie na rok 2018 pre športové kluby: 

- Futbalový klub Dúbravka 

- ZRPŠ Pri kríži 

- Futbalový klub polície Dúbravka-Bratislava 

- Športový klub Tenis Centrum Dúbravka 

- Občianske združenie Klub priateľov a pomocníkov BARABERI 

- Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka 

- Športový klub ARGO 

- Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24 

- HOBA Bratislava 

- Športová škola Galaktikos 

- Občianske združenie Piruetka 

- Lukostrelecký klub Bratislava 

6. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 

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 vyhodnotila športové podujatia konané  v mesiaci apríl a máj 2018: 

- Bavme bratislavské deti športom – finále – 06.04.2018 – ŠH Elán 

- Hokejový turnaj – Zimný štadión Dúbravka – 18.04.2018 

- Súťaž Lastovičky – súťaž moderných gymnastiek – ŠH FK CRA – 22.04.2018 

- Detská olympiáda – 1. – 4. ročník ZŠ  - ZŠ Pri kríži – 26.04.2018 

- Floorball Galaktikos – žiaci a rodičia – ZŠ P. Horova – 28.04.2018 

- Hokejový turnaj – MS najmenších hokejistov – Zimný štadión – 12.05.2018 

- Bowllingová súťaž seniorov III. kolo – 15.05.2018 

- Športové hry seniorov – Park Pekníkova – 17.05.2018  

- Šachový turnaj detí O putovný pohár starostu Dúbravky – ZŠ Pri kríži – 19.05.2018 

- Beh mladých Dúbravčanov (staršie kategórie) – Park Pekníkova – 24.05.2018 

- Beh mladých Dúbravčanov (mladšie kategórie) – Park Pekníkova – 31.05.2018 

- Dúbravská cyklistická súťaž – Park Družby – 29.05.2018 

 

 

K bodu 3  

Pripravované športové podujatia v mesiaci jún 2018: 

- Futbalový turnaj na ZŠ Pri kríži – 02.06.2018 

- Detská atletika v materských školách – Park Pekníkova – 13.06.2018 

- Plavecká súťaž – kúpalisko Rosnička 25.06.2018  

 

 

K bodu 4 

Predseda Komisie športu p. Semančík predniesol informáciu o zásadách pri oceňovaní 

v oblasti športu a kultúry v m.č. Bratislava-Dúbravka, ktorú elektronicky poslal všetkým 

členom  Komisie športu. Tí mali možnosť sa s návrhom oboznámiť, prip. pomienkovať. 

Uvedený materiál bol Komisiou športu schválený. 

Následne predseda Komisie športu pán Semančík vypracuje tabuľku na nominovanie 

a prepošle ju na základe schválených zásad. Na zasadnutí júnovej komisie už bude mať 

Komisia športu nominácie a v septembri sa môžu vyhlásiť najlepší športovci.  

Handicapovaní športovci budú mať tiež svoj priestor a bude sa tiež vyhodnocovať najlepší 

handicapovaný športovec.   

 

 

K bodu 5 

Predseda komisie pán Semančík vyzval člena Komisie športu Mgr. Sedláka aby predniesol na 

základe žiadostí návrh na rozdelenie nenávratných finančných dotácii na rok 2018. Všetci 

členovia následne prerokovali jednotlivé žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2018 

nasledovne:  

 

 

a) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Futbalový klub Dúbravka a navrhla sumu 2 000 Eur.  

 



Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 5  proti: 0  zdržali sa: 3 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Futbalový klub Dúbravka nenávratnú finančnú 

dotáciu v celkovej sume 2 000 Eur. 

 

 

 

b) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Športový klub Tenis Centrum Dúbravka a navrhla sumu 800 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 5  proti: 1   zdržali sa: 2 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Športový klub Tenis Centrum nenávratnú 

finančnú dotáciu v celkovej sume 800 Eur. 

 

 

 

c) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Futbalový klub Polície Dúbravka a navrhla sumu 2 000 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8         za: 8                   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Futbalový klub Polície Dúbravka nenávratnú 

finančnú dotáciu v celkovej sume  2 000 Eur. 

 

 

 

d) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži a navrhla sumu 500 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 6    proti: 0      zdržali sa: 2 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Združenie rodičov a priateľov Základnej školy 

Pri kríži nenávratnú finančnú dotáciu v celkovej sume  500 Eur. 

 

 

 

e) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Občianske združenie Klub priateľov a pomocníkov BARABERI a navrhla sumu 0 

Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8       proti: 0         zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Občianske združenie Klub priateľov 

a pomocníkov BARABERI nenávratnú finančnú dotáciu v celkovej sume 0 Eur. 



 

 

 

f) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka a navrhla sumu 1 500 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8   za: 8      proti: 0       zdržal sa: 0 

 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka 

nenávratnú finančnú dotáciu v celkovej sume 1 500 Eur. 

  

 

 

 

g) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Športový klub ARGO  a navrhla sumu 800 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 6        proti: 0      zdržali sa: 2 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Športový klub ARGO nenávratnú finančnú 

dotáciu v celkovej sume 800 Eur. 

 

 

 

 

h) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Školský športový klub pri Gymnáziu, Bilíkova 24 a navrhla sumu 3 200 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 7         proti: 0  zdržal sa: 1 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Školský športový klub pri Gymnáziu, Bilíkova 

24 nenávratnú finančnú dotáciu v celkovej sume 3 200 Eur. 

 

 

 

 

i) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

HOBA BRATISLAVA a navrhla sumu 5 000 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 7          proti: 0    zdržal sa: 1 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre HOBA BRATISLAVA nenávratnú finančnú 

dotáciu v celkovej sume 5 000 Eur. 

 

 



 

j) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Športovú školu Galaktikos a navrhla sumu 1 200 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 5   proti: 0    zdržali sa: 2 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Športovú školu Galaktikos nenávratnú finančnú 

dotáciu v celkovej sume 1 200 Eur. 

 

 

 

 

k) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Občianske združenie Piruetka a navrhla sumu 1 000 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 5    proti: 0        zdržali sa: 2 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Občianske združenie Piruetka nenávratnú 

finančnú dotáciu v celkovej sume 1 000 Eur. 

 

 

 

 

l) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre 

Lukostrelecký klub Bratislava a navrhla sumu 1 000 Eur. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia športu odporúča schváliť pre Lukostrelecký klub Bratislava nenávratnú 

finančnú dotáciu v celkovej sume 1 000 Eur. 

 

 

 

K bodu 6 

Pán Semančík predniesol Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2018 – 

2022, ktorý členovia komisie prerokovali. K uvedenému materiálu nemajú žiadne 

pripomienky a návrh zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: Prítomní: 7  za: 7               proti: 0     zdržal sa: 0 

 

 

Stanovisko komisie športu:  

Komisia športu jednohlasne schválila a vzala  na vedomie - Návrh na určenie počtu poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na 

volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 

 



 

K bodu 7 

V bode rôzne  pán Borza informoval o predpokladanom organizovaní futbalového turnaja detí 

na multifunkčnom ihrisku na Valachovej ulici v mesiaci máj alebo jún 2018. 

 

Predseda Komisie športu informoval, že dňa 02.06.2018 bude slávnostné otvorenie 

zrekonštruovaného veľkého bazéna na kúpalisku Rosnička. Ďalej sa Komisia športu dohodla, 

že z dôvodu aktivít dúbravských základných škôl sa v tomto roku plavecké preteky nebudú 

organizovať. 

 

 

K bodu 8 

Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská                                                   Overil: Branko Semančík  

                 tajomníčka komisie                                                                 predseda komisie  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Bratislava 16.05.2018 


