
Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 12. augusta 2013

Prítomní členovia komisie podľa prezenčnej listiny 
p. Kristl,  p.Dudík, p. Fillo, p. Bošňák, p. Vaňo, p. Lendel, p. Fatyka

Bod 1: ODSÚHLASENIE ZÁPISNICE A PROGRAMU
K zápisnici z minulého zasadnutia pripomienky vznesené neboli, rovnako ani k programu dnešného stretnutia.

Bod 2:   DOTÁCIE KOMISIE ŠPORTU NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY  
V rámci leta je návrh podporiť nasledovné aktivity:

• Letný kemp futbalistov a štart futbalovej sezóny 2013 / 2014 nákupom materiálu a formou 
preplatenia stravovacieho režim malých futbalistov. Ide o 3 tímy (predprípravka, prípravka a mladší 
žiaci) spolu o 60 detí. Návrh je Euro 200 na team, spolu Euro 600

• Hodový beh o pohár starostu – návrh je podporiť podujatie sumou Euro 100
• Letný tábor moderných gymnastiek ŠK Hargašova, na ktorom sa zúčastnilo spolu 37 detí, prevažne z 

našej obce. Cvičilo sa v prenajatej telocvični ZŠ s MŠ Hargašova. Návrh je Euro 150.
• Majstrovtvá Slovenska v tenise – družstvá seniorov – návrh doschváliť dotáciu Euro 100, na celkovú 

sumu Euro 250, nakoľko ide o 3-dňové športovo-spoločenské podujatie.

Hlasovanie: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Bod 3: HARMONOGRAM ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Najbližšími akciami sú hody a pripravovaný hodový futbalový turnaj. K turnaju, jeho propozíciam, 
pozvánkam, cenám, príprave ihriska a zázemia sa stretne pracovná skupina v najbližších dňoch. Okrem p. 
Bošňáka, p. Kristla, p. Fatyku bude pozvaný aj Roman Weinštuka pani Besedičová.

Bod 4: ŽIADOSŤ MICHALA VARGU O DOTÁCIU PRE MARTINA MATÚŠKA
Komisia sa s predmetnou žiadosťou oboznámila. Ide o žiadosť o individuálnu podporu jednotlivca – pretekára. 
Komisia sa jednomyseľne uzniesla, že úlohou komisie a jej prípadných dotácií je podporovať športové akcie, 
turnaje, aktivity hromadného charakteru, ale nie jednotlivcov. Samozrejme športové úsilie a ochotu 
reprezentovať si ceníme, ale odpoveď na predmetnú žiadosť je negatívna.

Hlasovanie: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Bod 5: PROPAGÁCIA ŠPORTU V NAŠEJ BYSTRICI
Pán Bošňák informoval o uzávierke ďalšieho čísla Našej Bystrice, kde budú príspevky o hodovom futbalovom 
turnaji,  návšteve  SPORTS  TAG v  Gottlesbrunne  a  tenisovej  raketke  –  turnaj  seniorov,  o  letnom tábore 
mladých športových gymnastiek.

Spísal: Ivan Bošňák, 30. september 2013
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