
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie športu pri MsZ ktorá sa konala 
20. februára 2007 

 
 
 
Prítomní: Roman Voško, Vladimír Chríbik, Mgr. , Ladislav Bertok, Vladimír Bertok, Mgr.,
       Ivan Kolembus, Karol Bednárik , Jaroslav Vavrík, Ing., Michal Gabriel, 
                  Dušan Badinský, Ing., Mikuláš Farkas, st., Alžbeta Vinczeová, Mgr.   
Neprítomný: Mrva Štefan, Ing. / ospr./ 
 
Prizvaná:  Helena Nemcová, Mgr. 
 
Program: 1. Privítanie novozvolených členov komisie.  
       2. Plán činností na rok 2007. 
                  3.  R ô z n e  
      
K bodu –1.- Novozvolených členov privítala a predstavila viceprimátorka  Helena Nemcová. 
Verí, že spolupráca ako v komisii športu tak aj s mestom bude výborná.  
Komisia  dáva návrhy k materiálom prerokúvaným  MsR a MsZ. 
Neskoršie sa ujal slova predseda komisie pán Roman Voško. Privítal členov komisie . 
 
 
K bodu -2.- Komisia športu, kultúry a rozvoja vzdelávania sa rozdelila do dvoch komisii. 
Samostatne bude pracovať komisia športu. Oboznámil pán Voško členov s kalendárom 
športových podujatí na rok 2007 : 

- Senecká latka – Memoriál Jozefa Csermáka  – na ZŠ J. G. Tajovského - 22.marca 
2007  

- Víkendová jarná lyžovačka – Gymnázium A. Bernoláka 
- Medzinárodná hasičská súťaž DHZ – v máji 
- Futbalový turnaj starých pánov 
- Senecká olympiáda – 14. – 17. mája 
- Národná cyklistická súťaž – Gymnázium A. Bernoláka 
- Megaturnaj – 9. ročník 
- Preteky olympijských nádejí – v júni 
- Triatlon 2007 
- Volejbalový mix dieťa + rodič – org. Jana Leginuszová 
- Futbalový turnaj seneckých škôl – Gymnázium A. Bernoláka 
- Beh zdravia – september – ZŠ Mlynská 
- atď. viď. Kalendár podujatí na rok 2007 
 

 
K bodu -3.- Rôzne. 
O seneckom futbale rozprával Mgr. Bertok Vladimír : 

- momentálne sú problémy v FC Senec, ale klub sa nepredáva 
- hľadáme zdroje odkiaľ získať financie pre klub 
- pokúsime sa uspieť v Slovenskom pohári 
- na začiatku budúceho týždňa sa dozvieme ako sa bude pokračovať v FC Senec 
- k dotáciám od mesta, by som dodal, že dostávame na energie , ale v tej budove 

sme aj so stolnotenisovým klubom a máme spoločné merače energie, vlani nám 
mesto dalo na energie 1 100 000.-Sk a na mládež 500 000.-Sk 



- poďakoval firmám a podnikateľom za sponzorstvo 
- k práci komisie športu, by navrhoval, aby  športy delili na:       

 1. vrcholový  - futbal, pretláčanie rukou 
 2. výkonnostný 
 3. šport pre všetkých 
 4. šport na školách 

Viceprimátorka Helena Nemcová dodala, že  mesto sa snaží rozdeliť financie ako 
najlepšie vie. Navrhla stretnutie s Logistickými centrami v Senci a treba hľadať firmy na 
zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov. Je veľmi rada, že futbal neodchádza zo 
Senca. 

Načrtla sa otázka otvoriť školské športoviská pre verejnosť. Do diskusie sa zapojil  
Mgr. Vladimír Chríbik riaditeľ ZŠ Mlynská . On má pohľad na túto tému ako tréner ale aj ako 
riaditeľ školy. Ako tréner rád využíval športoviská, ale ako riaditeľ má iný pohľad na to. 
Prvoradá je bezpečnosť, za ktorú zodpovedá riaditeľ školy. Dozor treba zabezpečiť. Naša 
skúsenosť je taká, že zostávajú rozbité okná, poškodená strecha, krádeže, vlámania. 
Oponovala aj pani viceprimátorka vzhľadom k otvoreniu exteriéru skôl. 
Ing. Vavrík mal názor nechať otvorenú malú bránu na tieto športoviská. 
Pán predseda navrhol, že každý si môže zašportovať  v Pastoračnom centre v Senci. Treba sa 
dopredu nahlásiť. Členovia sa dohodli, že vyskúšajú tenisový kurt./Ing. Vavrík Jaroslav 
a Kolembus Ivan/  

Senec, by potreboval jednu športovú halu. 
Mesto už má aj vypracovaný projekt a čaká sa na výzvu z euro fondov povedala 
viceprimátorka. Nájdený bol aj investor na športovú halu zaznelo z úst Vlada Bertoka, ale 
spravil sa prepočet návratnosti nákladov bolo 58 rokov a preto investor odstúpil od stavby 
športovej haly a hotela. Pre investora by mala byť návratnosť do 30 rokov. 
 Ďalšie zasadnutie 24. apríla 2007 o 15,30 hod. na chate Piccardu v Senci. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Alžbeta Vinczeová 
     tajomníčka komisie 
 
 


