
 1

Z Á P I S N I C A   č.  1 
 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 9. 2. 2011 
 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
 
1. Privítanie členov komisie 
2. Dotácie pre športové kluby – návrhy 
3. Návrhy na športovca roka 2010  
4. R ô z n e  
 
 
1) Privítanie členov komisie a prizvaných. 
 
       Dňa 9. 2. 2011 o 16,30 hod. v obradnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci. Prítomných privítal predseda komisie 
Ing. Juraj Gubáni , ktorý ich oboznámil s programom dnešného zasadnutia a odovzdal slovo 
viceprimátorke mesta p. Helene Nemcovej, ktorá bola aj s vedúcou ekonomického odboru 
MsÚ Ing. Janette  Matušovou a šéfredaktorkou Senčana Mgr. Evou Laukovou prizvaná na 
dnešné zasadnutie. 
     
       Pani viceprimátorka informovala prítomných s rokovacím poriadkom komisií , ktorý 
vydalo  MsZ.  Komisie sú iniciatívne, poradné a kontrolné orgány, nemajú rozhodovaciu a 
výkonnú právomoc, majú 9 členov a na čele je predseda, ktorý je poslancom MsZ. Podľa 
rokovacieho poriadku na 1.  zasadnutí má byť zvolený podpredseda, ktorého volia členovia 
nadpolovičnou väčšinou hlasov. Zastupuje predsedu komisie počas doby, keď tento zo 
závažných dôvodov nemôže funkciu vykonávať a zabezpečuje ďalšie úlohy, ktorými ho 
predseda písomne poverí. 
         
       Potom dal predseda komisie návrh na voľbu podpredsedu komisie. Navrhol, aby túto 
funkciu vykonával Mgr. Vladimír Bertok. Po hlasovaní bol zvolený za podpredsedu športovej 
komisie . 
 
Hlasovanie : 
 
Za : 8            proti : 0      zdržal sa : 1 
 
Uznesenie č. 1/2011 
 
Mgr.Vladimír  Bertok bol zvolený za podpredsedu komisie, poďakoval prítomným za dôveru  
a funkciu prijal. 
 
Mgr. Vladimír Bertok  pred  prerokovaním ďalších bodov programu sa ospravedlnil, pretože 
z pracovných dôvodov sa nemohol zúčastniť prerokovania ďalších bodov programu.   
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2) Dotácie na športové kluby – návrhy 
 
       Rozpočet mesta vytvára zdroje v rámci rozpočtu mesta na poskytovanie dotácií z položky 
„transfery“ podľa funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Záujemcovia o dotácie 
vypracujú projekt a do 31. l2. každý rok majú možnosť požiadať mesto  o financie.    
 
       Tajomníčka komisie predložila podané žiadosti k nahliadnutiu a členovia jednotlivo 
prezreli podané žiadosti s tým, že k navrhnutým sumám sa vyjadria . 
 
-vedúca ekonomického odboru Ing. Matušová  uviedla, že dotácie sú poskytované na základe 
VZN mesta Senec č. 2/2005 , ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácii z rozpočtu 
mesta. Žiadatelia vypracovaný projekt  do 31.12 podajú na Mestský úrad Senec, v prípade, že 
im je poskytnutá dotácia do 10. 1. nasledujúceho roku sú povinní poskytnuté fin.. prostriedky 
vyúčtovať  dokladmi, na aký účel im bola dotácia poskytnutá. V prípade , že tak neurobia, 
ďalší rok im zastupiteľstvo dotáciu neprizná.  
 
- Mikuláš Farkas -  projekty Piccardu a SFM Senec – Piccard žiada 545 500 € navrhnutých 15 
tis. Z čoho pramení ten veľký  rozdiel, a v navrhnutej tabuľke sa uvádza, že SFM zúčtoval za 
vlaňajší rok 25.006,63 € a pritom on si tak pamätá, že SFM dostalo od mesta za rok 2010 
vyššiu sumu. 
 
- Ing. Matušová –  Piccard žiada dotáciu na výstavbu hádzanárskej  športovej haly 500.000 €, 
ale takáto investícia nemôže byť riešená v rámci dotácií, preto tam je navrhnutá suma pre   
jednotlivé hádzanárske kluby na rok  2011.  Bol vytvorený  účelový  fond  pre ŠK SFM – 200 
tis. €, ktorý sa napĺňa v príjmovej časti po schválení záverečného účtu. Vzhľadom na termín 
schválenia záverečného účtu mesta a začiatok jarnej časti futbalovej ligy primátor mesta 
rozhodol o poskytnutí časti príspevku  pre ŠK SFM z účelového fondu formou dotácie . 
 
-  Ing. Gubáni – financie účelového fondu pre ŠK SFM Senec by mali byť využité viac na  
športovú činnosť mládeže 
 
-  p. Bednárik – Piccard – hádzanárky  hrajú v 1. lige a keďže v Senci nie je žiadna hala, kde 
by mohli hrať majstrovské zápasy, musia hrať v prenajatých priestoroch  a platia obrovské 
sumy za prenájom. Z toho dôvodu žiadali 500 tis. € na výstavbu haly. 
 
- p. viceprimátorka – mesto uvažuje o postavení multifunkčnej haly, priestory sú na severe 
Slnečných jazier, predbežné projekty sú hotové , ale zatiaľ sa nepodarilo nájsť investora. 
 
 
Uznesenie  č. 2/2011 
 
       Prítomní členovia komisie športu  doporučujú MsR a MsZ schváliť dotácie pre 
jednotlivých žiadateľov nasledovne : 
        
Športový klub GAB Senec                     5.000 
 
Piccard  Senec                                       18.000 
 
Antalič Racing team                                1.000 
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Šachový klub Senec                                 1.500 
 
ŠK SFM                                               100.000  -  účelový fond 
 
AWK Senec                                              3.000 
 
Motoklub Senec                                        3.000 
 
Ing.Gubáni – hokejbal                                   0 
 
Lighthouse divecenter                                   0 
 
Bikemagazin riders                                        0 
 
Gafuga starší páni                                      2.000 
 
Ivan Kolembus                                           2.500 
 
Csémy Gabriel                                           2.000 
 
Volejbalový klub Tajovského                    1.500 
 
Sport centrum Senec                                  2.000 
 
Chovatelia poštových holubov                      800 
 
Spolu :                                                    142.300         do rezervy zostáva 12.700 € 
              
Hlasovanie : 
 
Za :  8                              proti  :  0             zdržal sa :  0 
 
 
 3) Návrhy na športovca roka 2010 
 
       Tajomníčka komisie na základe podaných návrhov na športovca roka 2010 informovala 
prítomných, že podaných bolo 23 návrhov na športovca roka, 1 návrh na trénera  a 5 návrhov 
na kolektívy. Každý rok mesto ocení 10 športovcov a 3 kolektívy za vynikajúce úspechy 
v predchádzajúcom roku. 
  
Uznesenie č. 3/2011 
 
      Komisia doporučuje oceniť titulom „Športovec roka 2010“ nasledovných športovcov 
a kolektívy : 
  
Gabriel Csémy  - stolný tenis 
 
Mgr. Tibor Labuda – taekwon-Do 
 
David Baráth  - taekwon-Do 
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Lucia Debnárová – pretláčanie rukou 
 
Renáta Koloditsová – šach 
 
Evelína Tomovicsová – šach 
 
Jaroslav Antalič – motokros 
 
Lea Poórová - hádzaná 
 
Miroslav Žbodák – karate 
 
Richard Koplinger - futbal 
 
 
Ocenený tréner – Branislav  Kriška – tréner družstva seniorov – futbal 
 
 
Členovia navrhli, aby sa tento rok ocenili 4 družstvá a to : 
 
Piccard Senec – staršie žiačky – hádzaná 
 
Piccard Senec – ženy hádzaná  
 
ŠK SFM – seniori – futbal 
 
ŠK SFM – prípravka – futbal 
 
Hlasovanie :  
 
Za  : 8                             proti : 0             zdržal sa : 0 
 
 
       Tajomníčka komisie uvidela, že slávnostné vyhlásenie športovca by sa mohlo uskutočniť 
30.3.2011 o 18,00 hod.  v MsKS, sála je predbežne dojednaná, členovia komisie nech navrhnú 
moderátora podujatia a kultúrny program. 
 
- podpredseda komisie skúsi pohovoriť s p. Matejom Szehérom, - navrhol p. Farkas 
 
- Ing. Rebrošová skúsi presvedčiť športového moderátora z JOJ Sarnovského 
 
- kultúrny program by mohli zabezpečiť sami ocenení – malí futbalisti, L. Debnárová, atď .     
navrhla p. Mgr. Lauková. 
 
- predseda komisie požiadal ich, aby do dvoch týždňov dali vedieť, kto a za akých podmienok 
vybavil niektorého navrhnutého na moderovanie programu. 
 
- p. viceprimátorka – bolo by vhodné oceniť aj trénera každého oceneného športovca, aj on 
má zásluhy, na úspechoch ocenených. 
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 4) Rôzne 
 
- predseda komisie predložil predbežný harmonogram práce komisie , uvedené termíny sú 
orientačné, pred zasadnutím mestskej rady, z dôvodu, ak by bol nejaký materiál do rady, aby 
sme to stihli prejednať a materiál predložiť na prerokovanie do rady. Termíny nie sú pevné, 
ak nebude nič na prerokovanie, zasadnutie komisie sa neuskutoční. Informoval ešte , že 
vznikol profil Komisie športu na sociálnej sieti  Facebooku (Komisia Športu Sc), kde sa môžu 
Senčania vyjadriť k činnosti komisie, o uskutočnených akciách v Senci, lebo sa často  ani 
nevie, že sa koná nejaká športová akcia resp. súťaž na území mesta. Takisto sa vytvorila 
mailová adresa : komisiasportusc @ gmail.com. 
 
- p. Kolembus – komisia predtým zasadala 4x do roka , alebo v prípade potreby samozrejme 
sa zišli aj častejšie. Dobré by bolo, keby komisia vypracovala plán na 4 roky – na toto volebné 
obdobie, a na konci by sa mohlo vyhodnocovať, že  čo sa podarilo splniť a čo nie. 
 
 - Mgr. Chríbik – predostrel nápad – v októbri zorganizovať Senecký beh  , kde by športovali 
celé rodiny s deťmi, mamičky a ockovia – okolo jazier, aby manažovali svoje zdravie – 1. 
ročník seneckého behu . 
 
- nápad sa pozdával väčšine prítomných.     
   
       Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a ukončil dnešné rokovanie komisie športu. 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                                   Ing. Juraj Gubáni 
                                                                                                                   predseda komisie  
 
 
 
 
 
Zapísala : Alžbeta Bondorová Bc. - tajomníčka 
 
V Senci dňa 10. 2. 2011 
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            Najúspešnejší  športovec mesta Senec za  rok 2010 
 
 
 
Gabriel Csémy  - stolný tenis 
 
Mgr. Tibor Labuda – Taekwon-Do 
 
David Baráth  - Taekwon-Do 
 
Lucia Debnárová – armwrestling 
 
Renáta Koloditsová - šach 
 
Evelína Tomovicsová - šach 
 
Jaroslav Antalič - motokros 
 
Lea Poórová - hádzaná 
 
Miroslav Žbodák - karate 
 
Richard Koplinger - futbal 
 
 
Branislav  Kriška – futbalový tréner  
 
 
Najlepší kolektív roku 2010 
 
 
Piccard Senec – staršie žiačky – hádzaná 
 
Piccard Senec – ženy hádzaná  
 
ŠK SFM Senec – seniori – futbal 
 
ŠK SFM Senec – prípravka – futbal 
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