
Zápisnica z 5. zasadnutia komisie športu pri MsZ ktorá sa konala 
07. novembra 2007 

 
 
 
Prítomní: Roman Voško, Vladimír Chríbik, Mgr. , Ladislav Bertok, Vladimír Bertok, Mgr.,
       Jaroslav Vavrík, Ing., Dušan Badinský, Ing., Mrva Štefan, Mgr.,  

      Alžbeta Vinczeová, Mgr.   
Neprítomní: Karol Bednárik, Ivan Kolembus , Mikuláš Farkas, st., Michal Gabriel,  / ospr./ 
 
Program: 1. Privítanie členov komisie.  
       2. Plán činností na rok 2008. 
                  3. R ô z n e. 
 
 
 
 
K bodu – 1 – Pán Voško privítal členov komisie, aj sa poďakoval za toho ročnú prácu komisie  
           športu. 
 
          Pán predseda ďakuje Ing. G. Józanovi za zviditeľnenie komisie  športu. 
 
K bodu – 2 – Komisia športu prichádza s konkrétnymi reálnymi návrhmi a chce pracovať                              
           prospech občanov a hlavne pre mladých ľudí mesta Senec. Želali  by sme si, 
          aby aspoň niektoré projekty boli v budúcnosti zrealizované. Napr.: 

♣ U-rampa 
♣ Nové zelené ihrisko 
♣ Mestské kúpalisko 
♣ Rozoberateľná ľadová plocha 
♣ Vytvorenie detských areálov oddychu podľa predstaveného 

a vypracovaného návrhu občanov 
♣ Cyklotrasa v okolí mesta 
♣ Vše športová mestská hala s viacúčelovým využitím – je aj projekt 

vytvorený, ktorý treba realizovať – hlavná priorita. 
 

Komisia sa aktívne zúčastňuje a pripravuje rôzne športové akcie. Napr. 
Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka........ 
Naša komisia je poradným orgánom a navrhuje mestskej rade na schválenie 
finančný rozpočet, ktorý na základe predložených projektov od jednotlivých 
športových klubov prerozdeľuje. 
Želám si, aby v našom meste boli vytvorené  podmienky pre šport  všetkým 
Senčanom, a hlavne, aby sa naša mládež aktívnejšie zapájala do športovania 
a úspešne reprezentovala naše mesto. 
 
Do návrhu územného plánu komisia navrhuje zaznačiť, zapísať vše športovú 
halu na Hečkovej ul., ako je Amfiteáter. 

 
K bodu – 3 -  Rôzne. 
  Ing. Dušan Badinský doplnil pána predsedu, že už  rokuje sa ohľadom ľadovej  



plochy .Ešte by si prial, keby bolo otvorené športové ihrisko aspoň na Slávii, 
ale treba na stráženie objektu aspoň dvoch ľudí. 

 
Mgr. V. Chríbik, by rád uvítal na web-ovej stránke Senca otázky zo športovej 
oblasti. Téma: názor na šport v Senci. 

 
Aj v roku 2007 sa budú vyhodnocovať najlepší športovci Senca. Navrhujú 
oceniť: 
♣ Mládež 
♣ Dospelých 
♣ Vrcholový šport 

                 Športovec roka 2007 navrhujeme v MsKS v Senci  dňa 13.02.2007. 
 
      Na ďalšie zasadnutie navrhol Ing. D. Badinský zavolať predsedov poslaneckých  
 klubov a pani redaktorku Senčana E. Laukovú,  
 ktorá sa bude konať 16.01.2008  o 15°º hod.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Voško 
          predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Alžbeta Vinczeová 
 
 


