
Zápisnica
z 9. zasadnutia komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve

Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 29.2.2012

Prítomní členovia komisie podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu originálu zápisnice)
p. Fatyka,  p. Lendel, p. Kristl,  p.Dudík, p. Vaňo, p.Fillo, p. Bošňák, p. Tirschelová

Bod 1:   ODSÚHLASENIE A     PRÍPADNÉ DOPLNENIE PROGRAMU  
Program zasadnutia bol odsúhlasený, navrhnutý bod: Voľba člena redakčnej rady Naša Bystrica za komisiu
športu a bol zaradený na koniec programu. Prijatá bola aj rezignácia p. Bilačiča na funkciu v komisii ŠaCR.

Bod 2  : ODSÚHLASENIE ZÁPISNICE Z     MINULÉHO ZASADNUTIA  
Zápisnica bola bez pripomienok odsúhlasená, za zapisovateľa dnešného zasadnutia bol zvolený Ivan Bošňák.

Bod 3: KONTROLA PLNENIA ÚLOH 

Názov úlohy Termín Zodpovedný Poznámka - splnenie
Cyklotrasy, znače nie
obvyklých trás v obci, linky
na web stránke obce,
sledovanie prípravy na
VÚC, Magistráte

31.01.2012 Martin Fillo
Ivan Bošňák

Termín plnenia presunutý na 31. 03.2012
Návrh spolupráce so Slovenskou cyklistickou úniou
z Piešťan (značí trasy, odborne pomáha nadšencom)
bude rozpracovaný v termíne plnenia úlohy.

Športovec roka 2011 15.02.2012 Športová komisia Akcia ŠPORTOVEC ROKA prebehla podľa
hodnotenia zúčastnených a ohlasov prítomných
dôstojne. Komisia rozhodla v jej organizovaní
pokračovať, pričom ju budeme sériou článkov,
profilov ocenených alebo rozhovorov propagovať
v Našej Bystrici.

Tenis do škôl Priebežne Martin Fillo Prebehlo prvé stretnutie s vedením ZŠ
a p. starostom. Aktivitu bude možné viesť aj priamo
v areáli ZŚ na betónovom ihrisku. Projekt ďalej
rozpracuje s vedením ZŠ p. Fillo.

Konsolidácia situácie okolo
futbalu v Záhorskej Bystrici

18.02.2012 Ivan Bošňák
Vladimír Kristl

Zodpovední odovzdali komisii, p. starostovi,
a správnej rade OZ MFC materiál, ktorý sumarizuje
a v harmonograme navrhuje organizačné kroky,
ktoré budú viezť ku konsolidácii situácie okolo
futbalového diania v Bystrici. Tieto kroky rovnako
povedú k normalizácii vzťahov v OZ MFC. Časový
harmonogram  krokov končí predstavením Výročnej
správy za rok 2010/2011, návrhu rozpočtu
a Koncepcie – plánu činnosti oddielov na najbližšie
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v apríli 2012.

Propagácia športu v MČ ZB
- Naša Bystrica
- Obecný rozhlas
- WEB stránka MČ ZB

31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012

I.Bošňák – V.Kristl
D. Tirschelová
I. Bošňák – V.Kristl

Naša Bystrica:
V spolupráci trénorov, funkcionárov a rodičov bola
pripravená športová sekcia Našej Bystrice,
predložená redakčnej rade a medzitým aj vydaná.
Výborná práca a ešte lepší kolektívny výsledok.
Rozhlas: Športové oznamy do rozhlasu je možné
zadávať priamo:

a) martin.fillo  @azet.sk  
b) kostkova@zahorskabystr  ica.sk  

WEB stránka: Termín posunutý na 16.03.2012
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Bod 4: SUMÁR PODPORY ŠPORTU ZO STRANY MESTSKEJ ČASTI Z.B.
V diskusii pozvaný predseda finančnej komisie zosumarizoval východiská tvorby rozpočtu MČ na rok 2012,
riziká a tiež zákonné možnosti na limity pri financovaní jednotlivých položiek rozpočtu. 

Prítomní dostali k dispozícii sumárnu tabuľku podpory MČ ZB v oblasti športu za posledné 4 roky (v prílohe
zápisnice – vypracoval I. Bošňák) a rovnako porovnanie výdavkov na šport v podobných obci a mestských častí
Bratislavyod p. Weinštuka. Záhorská Bystrica nevychádza z týchto porovnaní lichotivo ak sa berie do úvahy
rozpočet na občana alebo celkový rozpočet obce a z neho % na športové aktivity. 

Jednotliví členovia komisie zdôraznili potrebu systematickej podpory športu, oddielov a tiež akcií
organizovaných v obci, ak má sport prosperovať. Dohodli sa na formulovaní nasledujúcich úloh:
A) Návrh štruktúry, koeficientov a plánu podpory športu pri tvorbe rozpočtu MČ ZB – na diskusiu 

Zodpovedný: Ivan Bošňák / Termín: 31.3. 2012
B) Vyvolanie rokovania s predstaviteľmi MČ, p. prednostom, predsedom finančnej komisie k možnosti
úpravy rozpočtu na rok 2012

Zodpovedný: M. Fatyka / Termín: 15.4. 2012
C) Načrtnutie možností výstavby viacúčelovej športovej haly v Z. Bystrici – material na diskusiu

Zodpovedný: R. Weinštuk, V. Kristl, I. Bošňák  / Termín: 15.4. 2012
Propagácia občianskych združení na web stránke obce ohľadom možnosti poslania 2% dane z príjmu
Zodpovedný: Ivan Bošňák / Termín: 15.3. 2012

Bod 5  : HARMONOGRAM ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ – do 31. augusta 2012  
Komisia športu dáva do pozornosti, prípadne berie záštitu a v spolupráci s jednotlivcami, občianskymi
združeniami pripraví nasledovné športové podujatia:

a) ZÁHORÁK OPEN 5. mája OZ TJ Záhorák / Martin Fillo
b) ZÁHORSKÁ HOKEJKA 19. mája Komisia ŠaCR / Vladimír Kristl 
c) ZÁHORÁCKY ŠIRÁČEK 16. júna Komisia ŠaCR a AQUAS / Vladimír Kristl 
d) COUNTRY RAG DAY 23. júna OZ Bystrický svet najmenších, OZ Dúha, / I. Bošňák V. Kristl
e) HODOVÝ BEH 31. aug. Komisia ŠaCR / Tomáš Lendel a Vladimír Kristl

B  od 6: ÚLOHY KOMISIE V     OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU  
p. Fatyka navrhol bod a diskusiu preložiť na budúce rokovanie komisie, návrh bol odsúhlasený.

Bod 7  : HARMONOGRAM PRÁCE KOMISIE  
p. Fatyka navrhol stretnutia komisie každú prvú stredu v mesiaci, najbližšie 4. apríla , návrh bol odsúhlasený.
Jednotlivé úlohy budú uvedené so zodpovednými osobami a termínom v zápisniciach.
Ku všetkým úlohám sa komisia pravidelne vracia na každom svojom zasadnutí a ich plnenie kontroluje. 

Bod 8  : VOĽBA ČLENA REDAKČNEJ RADY Našej Bystrice ZA KOMISIU ŠPORTU a CR  
Pán Kristl informoval o pripravovaných zmenách v redakčnej rade obecného časopisu Naša Bystrica, ktoré budú
predpokladať kontaktnú osobu – člena redakčnej rady za oblasť športu. Je potrebné rozmýšľať nad nominantami
a tiež vo svojom okolí hľadať spoluobčanov, ktorí by vedeli aktívne pracovať pri príprave jednotlivých vydaní
obecného časopisu.

Komisia tento bod na najbližšom zasadnutí znova prerokuje a navrhne spomedzi svojich členov člena redakčnej
rady.

    
Predseda komisie športu a cestovného ruchu Fatyka Miloš ukončil zasadnutie komisie a poďakoval za
účasť prítomným členom. 

Bratislava, 15.3.2012 Spísal: Ivan Bošňák
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