
 
Z Á P I S N I C A   č.  4 

 
           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 30. 05. 2011 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
                  prítomní : 8                  
                  neprítomný :  1 - ospravedlnený 
                  prítomná ešte :  p. Helena Nemcová - viceprimátorka  
 
 
1) Privítanie členov komisie 
Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni privítal p. viceprimátorku mesta, prítomných členov  
komisie, oboznámil ich s programom dnešného zasadnutia a zahájil rokovanie. 
 
2) Kontrola plnenia úloh + informácia predsedu komisie o projektoch. 
 Písomné vyjadrenie k využitiu športovej haly  dala Ing. Rebrošová a p. Haris. 
 
- Predseda komisie v krátkosti vymenoval športové podujatia, ktoré sa uskutočnili na území 
mesta. Poďakoval za výbornú reprezentáciu mesta Senec všetkým organizátorom. 
V mesiaci máj boli sa uskutočnili tri väčšie spropagované športové podujatia: 

- Senecká korčuľa  - organizačne veľmi dobre zabezpečené, zvládnuté, organizátor  MO 
KDH 

- Májový futbalový turnaj – kvalitný, spestrenie pracovného života zamestnancov 
seneckých firiem, organizátor – GAFUGA 

- Zumba maratón – vydarená akcia, škoda , že sa uskutočnil v ten istý deň ako Senecká 
korčuľa /už by sa to nemalo opakovať – organizátorky nevedeli o termíne Seneckej 
korčule/, organizátorky – sl. Siposová a Doktorová. 

- Senecký Triathlon – 25. ročník, organizátor sa vyjadril, že to bol asi posledný, slabá 
propagácia -  nevedeli o tom ľudia.  

- Deň detí – pekne pripravený, organizátor - PICCARD 
 

Kalendár podujatí – celoročný sprievodca najdôležitejšími akciami v meste Senec, ktorý 
každý rok vydáva mesto – bolo by dobré, keby v ňom boli oddelené športové podujatia, aby 
to bolo prehľadnejšie.  
 
- Mgr. Chríbik – Senecká korčuľa - veľmi vydarená akcia, 250 účastníkov, budúci rok by 
chceli usporiadať aj s medzinárodnou účasťou, pozvať pretekárov z družobných miest Senca. 
 
- Mgr. Mrva – výborné akcie, v budúcnosti trocha viac dbať o bezpečnosť. 
 
Návrh štúdie využitia starej budovy Polikliniky  
p. viceprimátorka – pôvodne sa plánovalo, že budova bude  slúžiť ako domov sociálnych 
služieb. Na tieto účely ale mesto odkúpilo za výhodnú cenu rekreačné zariadenie Ministerstva 
hospodárstva SR na Slnečných jazerách. V budove starej polikliniky vedenie mesta  plánuje 
vytvoriť  priestory na zasadnutia MZ, komisií resp. poslanecké kluby. 
 
 
 



Uznesenie  č. 7/2011 
 
Prítomní členovia komisie športu predloženú štúdiu  využitia budovy starej polikliniky zobrali 
na vedomie a doporučujú predloženú štúdiu zrealizovať, hlavne podľa odporúčania komisie 
výstavby a finančnej komisie. 
 
Hlasovanie :       za    8                      proti   0                        zdržal sa   0 
 
3) Mestská športová hala – návrhy na jej využitie 
 
- Ing. Gubáni – športová hala – hlavná priorita MsZ na tieto 4 roky, pozemok je určený, chýba 
investor, financie.  Hala by mala byť multifunkčná , aby sa mohla využívať na hádzanú, 
basketbal, futbal, volejbal, na rôzne kultúrne akcie - koncerty. Malo by v nej byť aspoň 8 
šatní, sprchy spoločné pre dve šatne, bufet - bar. Aj on sa snaží nájsť investora, nech sa to 
neťahá ďalšie dlhšie obdobie, keď príde investor, ďalšie zdroje sa nájdu. Oslovil dvoch 
architektov, jeden z nich sa v lete pustí do vypracovania štúdie a celkového rozpočtu. Jedna 
z uvažovaných alternatív by bola taká, dolu by mohla byť plaváreň a hore hala. 
Mal rokovanie s firmou, ktorá by mala záujem postaviť na vlastné náklady menšiu športovú 
halu – bedmintonovú  na území mesta,  môžu ju rozšíriť na väčšiu – rozmerovo prispôsobenú 
hádzanárskemu ihrisku 20 x 40 m a boli by tam prenosné bedmintonové kurty. Potrebovali by 
pozemok. Predbežne rokoval s riaditeľom ZŠ Mlynská, aj na školskej rade o nej rokovali, 
členovia rady súhlasia s takou halou v areáli školy vedľa futbalového ihriska. 
 
-Mgr. Chríbik – treba určiť priority, akú halu chceme, dajme sa do jednej veci 
 
-p. viceprimátorka – určiť priority, čo chceme 
 
-p. Kolembus – multifunkčná  hala  by bola potrebná, aby ju obyvatelia mohli využívať aj na 
šport, aj na kultúru. 
 
-Ing. Gubáni – prioritou je Mestská multifunkčná hala, ale keď je tu investor na menšiu halu, 
ktorý potrebuje pozemok, nemyslí si, že by bol problém najskôr vybudovať takúto halu 
a neskôr aj spomínanú Mestskú multifunkčnú športovú halu. V Senci by sa uplatnili aj tieto 
dve haly, lebo hlavne v zimnom období tu nie je kde športovať. 

 
4) Futbalová miniliga Senca – informácia 
 
-Ing. Gubáni  - projekt na futbalové ihrisko v areáli ZŠ Mlynská, ktorý sa podával do E-ON 
Trnava nevyšiel, neboli prisúdené fin. prostriedky na uskutočnenie zámeru. 
 
Na dnešné zasadnutie bol pozvaný pán Dosedel, predseda OZ FMS. 
Informoval, že plánujú v Senci  obnoviť miniligu Senca vo futbale. Založili OZ, ktorého 
predsedom je on (p. Dosedel). Zápasy by sa odohrali na futbalovom ihrisku v areáli ZŠ 
Mlynská,  už prebehli rokovania s riaditeľom školy aj čo sa týka financií. Majú vypracované 
pravidlá, hralo by sa vždy v sobotu. Začalo by sa s mužmi, postupne by sa mohla miniliga 
rozšíriť na žiakov, ženy. 
- Mgr. Bertok – treba rozbehnúť miniligu, nerozširovať, začať s mužmi, a ak bude záujem 
môže sa rozširovať (súťaž medzi jednotlivými školami, ženy, atď.) ŠTK zabezpečiť, pravidlá 
prispôsobiť malému futbalu, keď bude zastrešené OZ, bude mať vážnosť. Ihrisko vybavovať 
cez mesto. 



- Mgr. Chríbik – zloženie miniligy je dôležité, 12 mužstiev by malo byť, určiť že Senec 8 
a ostatné 4 mužstvá  by mohli byť z okolitých obcí, motivácia – bude sa viesť tabuľka. Všetky 
chyby z Turne vypichnúť, aby sa tu neopakovali.  
 
5) Detské ihriská – športoviská v Senci 
 
Predseda komisie rozdal členom mapu Senca, poprosil ich, aby cez „letné prázdniny“ 
zaznačili na  tejto mape, kde chýba nejaké vybavenie na tom-ktorom detskom ihrisku, aby 
bolo zaktualizovanie zmapovania všetkých ihrísk. 
 
- p. viceprimátorka – Ing. Kolozsváriová, ved. údržby mesta má zmapované všetky detské 
ihriská na území mesta, obyvatelia  pri detských ihriskách boli  zaviazaní, aby sa 
spolupodieľali na ich výstavbe, sú s tým dobré skúsenosti. 
 
 
6) Pripravované športové akcie  - Senecký beh detí a rodičov 
 
Mgr. Chríbik – treba chuť, vôľu a zapojiť sa do usporiadania, komisia športu by bola 
garantom. Konal by sa 22. októbra, štart a cieľ by bol pri NTC, behalo by sa sever - juh, je to 
cca 5,8 km. Úspešní  by dostali medaily, diplomy. 
Úplné podrobné záležitosti sa dohodneme na najbližšom zasadnutí. 
  
7) Rôzne 
 
Bola podaná ďalšia žiadosť o poskytnutie dotácie :  
- Taekwon - Do P.T.F Senec 
- žiadajú 1.500 € na účasť na ME vo Veľkej Británii a na športové pomôcky – komisia 
doporučuje p. primátorovi poskytnúť 700 € (letenky, ubytovanie, športové pomôcky)  
 
- Ing. Gubáni informoval, že okrúhly stôl o športe sa v júni neuskutoční. Predpokladaný 
termín 23.11.2011. 
 
     Predseda komisie oznámil, že cez leto sa zasadnutia nebudú konať, najbližšie zasadnutie 
bude 12. 9. 2011. Poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil dnešné rokovanie.   
 
 
 
 
 
  Bc. Alžbeta Bondorová                                                                      Ing. Juraj Gubáni 
     tajomníčka KŠ                                                                                     predseda KŠ 


