Zápisnica č. 5/2018
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU
11. jún 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. Miroslav Mravec, Ing. Matej
Filípek, Jozef Petrovský
Mgr. Jana Petřvalská – tajomníčka Komisie športu
Neprítomní:, Ing. Ľubomír Bohúň
Ospravedlnený:
Neospravedlnený: Ing. Ľubomír Bohúň
Hostia: Mgr. Radek Šatka
Začiatok 17.00 hod., ukončenie 18.00 hod.
P r o g r a m:
1. Privítanie, schválenie programu
2. Vyhodnotenie športových súťaží v mesiaci máj 2018
3. Pripravované športové podujatia a vyhodnotenie už uskutočnených podujatí v mesiaci
jún 2018
4. Vyhodnotenie nominácií najúspešnejších športovcov a kolektívov v r. 2017
5. Žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2018 pre OZ Späť pod stromy
6. Rôzne
7. 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: 7

za: 7

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 máj 2018:
- Hokejový turnaj – Majstrovstvá sveta najmenších hokejistov – 12.05.2018
- Šachový turnaj detí O putovný pohár starostu Dúbravky – 19.05.2018
- Bowllingová súťaž seniorov III. kolo – 15.05.2018
- Športové hry seniorov – Park Pekníkova – 17.05.2018
- Dúbravská cyklistická súťaž – Park Družby – 29.05.2018

-

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

K bodu 3
- Pripravované a už uskutočnené športové podujatia v mesiaci jún 2018:
- Olympijský deň na ZŠ Beňovského – 01.06.2018
- Deň športu na ZŠ Nejedlého – 01.06.2018
- Futbalový turnaj na ZŠ Pri kríži – 02.06.2018
- Popri MDD pred DKD prebehla športová súťaž – Jarný skokan – 02.06.2018 (DŠK)
- Beh mladých Dúbravčanov (staršie kategórie) – 06.06.2018
- Futbalový turnaj U9 O pohár starostu Dúbravky – 10.06.2018
- Detská atletika v materských školách – 13.06.2018
- Master Plank - 16.06.2018 (DŠK)

K bodu 4
Vyhodnotenie nominácií najúspešnejších športovcov a kolektívov v roku 2017 sa prekladá na
septembrové zasadnutie Komisie športu.
Tajomníčka Komisie športu znovu prepošle nominačný list športovým klubom v Dúbravke
a základným školám na nominácie športovcov.
Termín zaslania nominácií najlepší športovec a kolektív je stanovený do 31. júla 2018 na
e-mailovú adresu: petrvalska@dubravka.sk.

K bodu 5
Predseda komisie pán Semančík predniesol žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre
Občianske združenie Späť pod stromy.
a) Komisia športu prerokovala žiadosť o poskytnutí nenávratnej finančnej dotácie pre
Občianske združenie Späť pod stromy a navrhla sumu 150 Eur.
Hlasovanie: prítomní: 8

za: 5

proti: 1

zdržali sa: 2

Stanovisko komisie:
Komisia športu odporúča schváliť pre Občianske združenie nenávratnú finančnú
dotáciu v celkovej sume 150 Eur.
K bodu 6
Pán Šatka informoval o uskutočnenej akcii DŠK Jarný skokan, ktorá sa uskutočnila popri
MDD. Akcia bola vydarená a zúčastnilo sa jej vyše 100 súťažiach. Taktiež informoval
o pripravovanej akcii DŠK Master Plank.
Poslanec p. Borza predniesol návrh na spoluprácu Komisie športu so športovým klubom FK
Dúbravka na zorganizovanie futbalového turnaja pre deti na futbalovom štadióne FK
Dúbravka. FK Dúbravka ohľadom spolupráce aj sám osloví.
Pán Javorek poprosil pani tajomníčku o zaslanie ďakovného listu v mene Komisie športu pre
p. Minčíka, ktorý poskytol futbalový štadión Športového centra polície k futbalovému turnaju
U9 O pohár starostu Dúbravky.

Pán Semančík predseda Komisie športu dal na vedomie všetkým prítomným prípravu
Galavečera najlepších športovcov a kolektívov, ktorá sa má uskutočniť v mesiaci október
2018.
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu bude 10. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke
Miestneho úradu Pri Kríži 14 .

K bodu 7
Na záver predseda poďakoval všetkým za spoluprácu a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Mgr. Jana Petřvalská
tajomníčka komisie

Bratislava 16.06.2018

Overil: Branko Semančík
predseda komisie

