
 Z Á P I S N I C A   č.  2 
 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 14. 3. 2011 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
                  prítomní : 8                  
                  neprítomný :  1 
 
Program:  1. Privítanie členov komisie 
                  2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta-vyjadrenie členov k plánu 
                  3. Športovec roka 2010 – informácia o priebehu príprav 
                  4. MS v ľadovom hokeji v Senci – informácia predsedu KŠ 
                  5. Rôzne 
 
1) Predseda komisie Ing. Gubáni privítal prítomných členov komisie , oboznámil ich    s programom dnešného 
zasadnutia  a zahájil rokovanie vyzvaním členov, aby odovzdali vypracované  návrhy plánov  činnosti komisie. 
Vypracovaný plán mal okrem predsedu ešte jeden člen , ostatní pošlú dlhodobý alebo krátkodobý plán na 
mailovú adresu predsedu do konca marca 2011 (juraj.gubani@gmail.com) 
 
2)  Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010-2018 : 
 
- Mgr. Chríbik – dobrá vízia , len treba zabezpečiť finančné prostriedky 
- Mgr. Bertok –  charakteristika Senca a okolia  je vypracovaná z hľadiska cestovného ruchu, rekreácie a športu. 
Čo sa týka športu, celá časť je spomenutá okrajovo, málo sa venovalo športu, veľa formálnych nedostatkov, 
spomína sa  nesprávne Národné športové futbalové centrum namiesto Národného tréningového centra, nie je 
spomenuté AWK (pretláčanie rukou), ktoré je jedným z najúspešnejších športov v meste – máme tu majsterku 
sveta a Európy. Táto verzia už neplatí, uvažuje sa o inej lokalite -  na 68. strane sa spomína viacúčelová šport. 
hala (odporúčaná lokalizácia pri amfiteátri s väzbou na Národné centrum) – dať preč z textu. Ostatní členovia 
súhlasili s pripomienkami p. Bertoka.  
- Ing. Gubáni spolu s ostatnými členmi – mal pripomienky ohľadom verejných ihrísk , na ktoré by bolo treba 
nainštalovať kamery, zabrániť tomu, aby tam chodili majitelia psov venčiť svojich miláčikov,  oplotiť detské 
ihriská,  revitalizovať ihriská, štadión Slávie aj okolie je v katastrofálnom stave.    
- p. Bednárik – hádzanárska hala by mohla byť postavená na Slávii , veľkosťou ten priestor by bol vyhovujúci, 
projekty na hádzanársku halu sú hotové, chýbajú financie. Túto myšlienku podporovali aj ostatní prítomní. 
- Ing. Rebrošová –  navrhuje inventarizáciu ihrísk, v akom sú stave, vypísať súťaž o najkrajšie ihrisko . 
 
3) Športovec roka 2010 – informácie o priebehu príprav. 
 
Tajomníčka komisie informovala o tom, v akom štádiu sú prípravy. Moderovať bude Tatiana Čuperková 
(redaktorka STV),  plakety pre ocenených sú objednané,  v priebehu budúceho týždňa by mali byť hotové, 
plagáty a pozvánky budú zajtra, tajomníčka zabezpečí ich distribúciu do všetkých športových klubov, do 
všetkých škôl, oceneným športovcom, ktorí sú registrovaní mimo Senca a všetkým poslancom. Malé  pohostenie 
pre ocenených a pozvaných bude v reštaurácii Nostalgia, kvety pre trénerov sú zabezpečené, takisto aj výzdoba 
kinosály. Výzdoba sa bude robiť doobeda v deň vyhlásenia športovca roka, kto má záujem, môže priniesť do 
kinosály nejaké šport. potreby, tričká, lopty, atď. 
Prítomní zobrali na vedomie uvedené informácie. 
 
4) MS v ľadovom hokeji v Senci 
 
Predseda komisie informoval, že by chcel realizovať myšlienku, aby  počas MS v ĽH v SR bola postavená 
veľkoplošná obrazovka na námestí pred MsKS , aby mohli fanúšikovia sledovať zápasy Slovenska už pri 
súbojoch  v skupinách a ďalej až po finálový zápas.   Časť financií zabezpečí mesto Senec – prísľub od pána 
primátora Ing. Karola Kvála – 10 000 € /ešte je na to potrebné schválenie MsZ/,  avšak chýba ešte cca 10 000 €. 
Poprosil prítomných, aby aj oni oslovili sponzorov, mohli by  tam mať po celú dobu majstrovstiev svoju  
reklamnú tabuľu, ako sponzora. Na bezpečnosť budú prihliadať príslušníci štátnej aj mestskej polície, ubytovanie 
pre pracovníka, ktorý bude celú akciu počas dvoch týždňov zabezpečovať, je vybavené, bolo by to zviditeľnenie 
mesta. 
-pán Farkas – tie peniaze by sa mohli dať inde 



-pán Kolembus – myšlienka dobrá 
- Mgr. Chríbik – niektorí sa chystajú do reštaurácie Country alebo do niektorých iných reštaurácií, kde tiež býva 
veľkoplošná obrazovka a zákazníci môžu pozerať prenosy 
- Mgr. Bertok – bolo by to pre všetkých Senčanov, je to dobrá myšlienka, keby sa zohnali chýbajúce fin. 
prostriedky bola by to dobrá reklama Senca, bolo by to v médiách, celé Slovensko by o tom bolo informované. 
 
Hlasovanie: 
 
Za :  7                     proti : 0                                        zdržal sa : 1 
 
Uznesenie č. 4/2011 
 
Členovia komisie súhlasia s premietaním športových zápasov na Námestí 1. mája  počas MS v ľadovom hokeji. 
 
5) Rôzne 
 
Predseda komisie informoval prítomných, že na dnešné  zasadnutie pozval p. Igora Podmanického, ktorý má 
vypracovaný projekt na vodné lyžovanie a wakeboarding na Slnečných jazerách,  chcel by prítomných 
oboznámiť s projektom a aby sa k nemu vyjadrili. 
 
-p.Kolembus  - prejednanie tohto projektu nebolo v programe, nesúhlasil s prejednaním, s týmto projektom sa 
treba širšie oboznámiť, do budúcna žiada, aby sa na komisiu nevolali nepozvaní ľudia  
 
- Ing. Gubáni - povedal, že berie na vedomie názor p. Kolembusa a že v programe nebol spomenutý /pozvánky 
boli rozoslané skôr /, preto bol daný do bodu Rôzne ako prvý bod a pán Podmanický bol pozvaný na jeho 
žiadosť, aby vysvetlil daný projekt aj Komisii športu, lebo je toho názoru, že takto dôležitý projekt by mal prejsť 
Komisiou športu. 
  
Pán Igor Podmanický informoval prítomných o projekte – jedná sa o vodné lyžovanie a wakeboarding, je 
založený na káblovom vleku, poháňa ho jeden elektromotor. Neznečisťuje životné prostredie ale pozitívne 
vplýva na vodný ekosystém. Je to športová činnosť na vode, uvažuje sa o založení nového športového klubu, 
chceli by sa zapojiť do súťaží. Umiestnený by bol na piatom jazere Slnečných  jazier. V lete by bol 
prevádzkovaný pre verejnosť, majstrovstvá Slovenska , ME a MS by zorganizovali mimo sezóny, bol by to 
prínos pre Senec. 

- Mgr. Chríbik – zaberie sa veľká časť vodnej plochy, ukrátení budú plavci, práve v tej časti jazier sa 
uvažuje s vlekom, kde chodí najviac Senčanov, pretože je tam najčistejšia voda. Je za danú atrakciu, ale 
len v prípade pootočenia k brehu 

- Pán Bednárik – bude tam mólo, okolo neho môžu plávať plavci. 
  
Hlasovanie : 
 
Za : 6                    proti : 0                   zdržali sa : 2 
 
 
Uznesenie č. 5/2011 
 
Členovia komisie podporujú vodné lyžovanie ako šport. A sú aj za realizáciu tohto projektu v 
navrhnutých priestoroch s pootočením k brehu a prípadným možným zmenšením, aby to vyhovovalo 
medzinárodným súťažiam a hlavne plavcom. 
      

 
 
  
                                                                                                          Ing. Juraj Gubáni 
                                                                                                          predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: Alžbeta Bondorová 
V Senci dňa 18. 3. 2011                                                                                


