
Z Á P I S N I C A   č.  3 
 
           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 27. 4. 2011 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
                  prítomní : 8                  
                  neprítomný :  1 - ospravedlnený 
                  prítomná ešte :  p. Helena Nemcová - viceprimátorka  
 
Program: 1. Privítanie členov komisie, zahájenie 

2. Kontrola plnenia úloh 
3. Dotácie na rok 2011 – II. etapa prideľovania dotácií 
4. Plán zasadnutí na rok 2011 
5. Okrúhly stôl na tému šport v Senci 
6. Webová stránka mesta Senec – šport 
7. Rôzne 

 
1) Predseda komisie Ing. Gubáni privítal p. viceprimátorku mesta, prítomných členov 
komisie, oboznámil ich  s programom dnešného zasadnutia  a zahájil rokovanie . 
 
2) Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie, aby odovzdali svoje návrhy na 
zasadnutia komisie na tento rok, pretože sa na tom dohodli na marcovom zasadnutí, alebo 
mu tieto mali poslať na mailovú adresu. Obšírnejšie o tejto téme sa rokovalo v bode 4.   
 
3) Dotácie:  
Tajomníčka komisie informovala, že na mesto Senec boli podané ďalšie žiadosti 
o poskytnutie dotácií ešte v tomto roku. Športová komisia má v rozpočte na tento rok  155 tis. 
Eur , doteraz bolo pridelených 142.800 €, v rezerve máme 12.200 €.  
 
Ďalej informovala, že poslanci mesta Senec dňa 7. 4. 2011 schválili dodatok  č. 2  k VZN č. 
2/2005 , ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Dodatok   
umožňuje požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta  aj v priebehu príslušného kalendárneho roka – 
do 30. októbra . V takomto prípade môže byť poskytnutá max. suma pre  PO – 700 €  a FO -  
200 €.  
 
Boli podané tieto žiadosti o dotácie : 
 
- Lucia Debnárová – žiada zaplatenie leteniek na súťaž v armwrestlingu, ktorá sa bude konať  
15. októbra 2011 v  Kanade. Ide o prestížnu súťaž, na ktorú dostala pozvanie ako aktuálna 
majsterka sveta a Európy, zúčastní sa jej aj s dlhoročným trénerom. Požadovaná suma 1600 €. 
Prítomní navrhli na základe platného dodatku 200 €. Žiadosť o dotáciu  musí žiadateľka 
prepracovať, podať ju  na predpísanom oficiálnom tlačive. 
 
- Stolnotenisový klub Senec – žiada dotáciu na nákup športového zariadenia a oblečenia vo 
výške 2500 €. Navrhnutá suma 700 €. 
 
- HBK Wartberg – žiada dotáciu na štartovné v hokejbalovej lige, prenajatie telocvične, 
športové pomôcky, poplatky na zápas v celkovej  výške 1500 €. Navrhnutá suma 700 €. 



 
- Ivan Fendek – žiada dotáciu na usporiadanie Seneckej  korčule vo výške 1000 €. Navrhnutá 
suma 200  €. 

 
Predseda komisie informoval, že po rozhovore s pánom Mgr. Škovránkom, ak bude 

možné, poskytne Komisia športu dotácie pre Klub mladých pri OZ Červeného kríža v Senci 
recipročne za pomoc pri športových akciách organizovaných komisiou, nakoľko tejto 
organizácii Sociálna komisia nepridelila dotáciu na tento rok. 
 
- p. viceprimátorka – ona bola na tomto zasadnutí SK, a členovia nedoporučili poskytnúť 
dotáciu pre spomínanú organizáciu z toho dôvodu, že nevyúčtovali pred rokom poskytnuté 
fin. prostriedky podľa VZN č. 2/2005. Táto organizácia má možnosť požiadať o dotáciu 
sociálnu komisiu a nie športovú komisiu mesta. 
 
Uznesenie č. 6/2011 
 
Prítomní členovia doporučujú MsR a MsZ schváliť poskytnutie dotácií  nasledovným 
žiadateľom : 
 
Lucia Debnárová  200 € 
Stolnotenisový klub Senec  700 € 
HBK Wartberg   700 € 
Ivan Fendek    200 €.  
 

Na dnešnom zasadnutí bolo  navrhnutých celkovo 1.800 €,  komisii športu zostáva na 
čerpanie 10.400 €.  
 

Zároveň komisia žiada MsR a MsZ, ak by bolo možné dané čiastky zvýšiť, aby sa 
aspoň priblížili k požadovaným sumám, hlavne pre Luciu Debnárovú, Stolnotenisový klub 
Senec a pre pána Fendeka na III. ročník Seneckej korčule. 
 
4) Predseda komisie vypracoval plán zasadnutí aj obsahové zameranie na rok 2011, rozdal 
všetkým prítomným svoje návrhy . Uviedol , že na  marcovom zasadnutí požiadal členov 
o predloženie návrhov činnosti, okrem jedného člena nepredložil nikto svoj návrh. Preto 
opätovne požiadal prítomných, aby do konca budúceho týždňa elektronickou poštou tak 
urobili, aby doplnili jeho návrhy a poslali mu, návrh akcií – plán komisie na 4 roky.  
Termín : do 6.5.2011. 
 
5) Predseda komisie predniesol svoj plán na usporiadanie Okrúhleho stola /zatiaľ „pracovný 
názov“/ na tému šport v meste Senec. Rezervoval kinosálu na 15. a 22. júna, presný termín sa 
ešte určí. Preberala by sa problematika športu v Senci, boli by prítomní zástupcovia všetkých 
športových klubov, kde by prítomných oboznámili s ich činnosťou, aké majú problémy, čo 
chýba športu, atď. 
Prítomní toto zobrali na vedomie. 
- p. viceprimátorka – podľa nej by nebolo dobré, keby všetky komisie pri MsZ organizovali 
okrúhle stoly samostatne. Komisia výstavby organizuje pravidelne takéto stretnutia 
s občanmi, ale je veľmi malý záujem z radov občanov,  títo  nemajú záujem o okrúhle stoly, 
vždy je málo prítomných  ľudí, ani poslanci sa nezúčastňujú v plnom počte. Podľa nej by bolo 
lepšie spojiť aj ostatné komisie na takéto stretnutie s občanmi . 
- Ing. Rebrošová – pozvať športové kluby, takisto podnikateľov, hľadať spoločnú reč. 



 
6) Na dnešné zasadnutie boli predsedom komisie pozvaní Mgr. Baláž a Mgr. Jonáš ohľadom 
vytvorenia webovej stránky mesta Senec – šport. Prvý z menovaných rozdal prítomným svoj 
vypracovaný návrh  tejto stránky, kde má každý šport vlastnú koláž. Vysvetlil prítomným ako 
by to celé fungovalo. 
-  Ing. Gubáni – Mgr. Jonáš by zastrešoval športovú stránku, aktualizoval by danú stránku 
textami a fotografiami, bol by nápomocný pánovi Papovi a pani Laukovej na dohodu. 
-  Kolembus – koľko by to celé asi stálo? 
-  pán Baláž uviedol , že od 1500 – do 3000 € jednorázovo, potom na dohodu by boli riešené 
paušálne poplatky – podľa  vzájomnej dohody mesto – p. Baláž. 
- p. Nemcová – mesto má svojho IT technika, ktorý spravuje aj webovú stránku mesta, nie je 
dobrý nápad bez neho toto riešiť, toto treba komplexne riešiť, prisľúbila sprostredkovať 
stretnutie s ním – zobrala si kontakt na pána Baláža. 
 
7) Ing. Gubáni informoval, že  ako člen Rady školy  ZŠ Mlynská Senec vypracoval projekt 
o Grant : Rodinný futbal 2011 – aby futbal spájal celé rodiny.  Toto poskytuje energetická 
spoločnosť E-ON . Názov projektu : Futbalová miniliga Senca (FMS).  
Budovanie infraštruktúry a futbalového prostredia – zlepšenie školského areálu 
a s novovzniknutým OZ  vrátiť do Senca tradičnú futbalovú miniligu, s ktorou by chceli 
osloviť postupne všetky kategórie : deti – mládež – slečny/ženy – rodičia. Pravidelné 
futbalové podujatia pre deti a ich rodiny, vzdelávanie a podpora mladých futbalistov 
a mládežníckych trénerov. V nasledujúcom období plánujú hlavne cez novovzniknuté OZ 
Futbalová miniliga Senca organizovať v spolupráci so ZŠ Mlynská v Senci tréningové 
jednotky – krúžky zamerané na futbal hlavne pre deti – žiakov ZŠ Mlynská v Senci. 
Požadovaná výška grantu 8000 tis €. Komisia športu by mala podporiť 20% požadovanej 
sumy. 
 
- Mgr. Chríbik – viacero vecí je zmiešaných – miniliga, mládež chodí na pravidelné tréningy, 
kedy by hrávali, dobré by bolo vedieť, že koľko družstiev by bolo. 
- Mgr. Bertok – dotácie poskytuje spoločnosť E-ON v Trnave, mohla by byť dotácia, projekt 
prejdú ešte s p. Dosedelom, bolo by to treba podporiť, aby sa súťaž rozbehla, chceme sa 
podieľať na minilige. 
- Ing. Rebrošová – kto bude zodpovedný za peniaze 
- Ing. Gubáni – OZ bude zodpovedné, škola ich bude zastrešovať. S celým projektom 
a novovzniknutým OZ bude komisia oboznámená na najbližšom stretnutí s p. Dosedelom – 
predsedom OZ FMS. Všetko bolo prebrané a dohodnuté s riaditeľom ZŠ Mlynskej s p.      
Mgr. Rezníkom. 
 
- Mgr. Chríbik – na prvom zasadnutí hovoril o športovom podujatí – Senecký beh, ktorý by 
chcel zorganizovať v septembri alebo októbri t.r., bol by rád, keby bola komisia športu 
gestorom tohto šport. podujatia, prosí o pomoc, čo sa týka technickej stránky, 
zabezpečovania. Bolo by to okolo Slnečných jazier, tam nie sú problémy s dopravou, beh by 
sa uskutočnil okolo 15. – 20. októbra. 
Členovia komisie mu prisľúbili pomoc, bližšie sa môžu dohodnúť na ďalšej komisii, resp. el. 
formou. 
 
- p. Kolembus informoval prítomných, že 6. mája na NTC sa uskutoční  7. Májový futbalový 
turnaj, ktorého organizátorom je FK GAFUGA a všetkých prítomných srdečne pozval  
- p. Kolembus – sa spýtal  p. predsedu ako dopadlo hlasovanie na MsZ ohľadom vodného 
lyžovania  v Senci a veľkoplošnej obrazovky. 



- predseda komisie vysvetlil, čo sa dialo na zastupiteľstve, ako i ohľadom veľkoplošnej 
obrazovky v Senci počas MS v ľadovom hokeji. 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov dnešného zasadnutia predseda komisie poďakoval 
všetkým za účasť a ukončil rokovanie.  
   
  
 
 
                                                                                                                Ing. Juraj Gubáni 
           predseda Komisie športu  
                      mesta Senec 
   
Zapísala: Bc. Bondorová 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   


