
 
Z Á P I S N I C A   č.  5 

 
           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 12.09.2011 
 
 
 
Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
                   prítomní : 7                 
                   neprítomní :  2 - ospravedlnení 
                   
Program :   
 
1) Zahájenie, kontrola uznesení 
2) Návrh rozpočtu komisie na roky 2012, 2013, 2014 
3) Návrh nového tlačiva na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
4) Kritériá vyhodnocovania športovca roka 
5) 1. ročník Behu okolo Slnečných jazier – organizačné zabezpečenie 
6) Rôzne 
 
 
1) Kontrola plnenia úloh  
-  na úvod na vyzvanie predsedu komisie si jej členovia uctili minútou ticha zosnulého 
výborného slovenského reprezentanta v ľadovom hokeji – Pavla Demitru a všetkých 
zosnulých tragickej nehody, ktorá sa stala 7.9.2011. 
-   predseda komisie informoval o  športových podujatiach, ktoré sa konali cez letné obdobie : 
vznik Futbalovej miniligy Senca – členov komisie pozval na jej oficiálne otvorenie dňa 
17.9.2011 na ZŠ Mlynskej. Ďalej sa konali: megaturnaj vo futbale, plážová hádzaná, plážový 
volejbalový turnaj, atď. – všetky veľmi vydarené podujatia, 
-  športová hala, ktorá mala byť v areáli ZŠ na Mlynskej ulici už nie je aktuálna pre firmu, 
ktorá ju mala stavať, mesto Senec už nie je ich prioritou /toto sa dozvedel predseda komisie 
dva dni pred posledným MsZ/ 
-   školský BO GABBO Senec nemá vhodné priestory na majstrovské basketbalové zápasy, od 
mája prebiehali rokovania s vedením ZŠ A. Molnára kvôli priestorom, žiadosti športového 
klubu nebolo vyhovené, uvažujú, že sa presťahujú do Bratislavy, kde by mali vyhovujúce 
podmienky aj na tréningy aj na zápasy. O celkovom dianí v klube oboznámila komisiu        
Ing. Rebrošová. 
 
Uznesenie č. 8/2011 
Športová komisia pri MsZ v Senci  doporučuje vyhovieť žiadosti BO GAB Senec - umožniť 
trénovanie a odohranie zápasov  klubu v telocvični na ZŠ A. Molnára Szencziho v Senci. 

 
2) Návrh rozpočtu komisie na roky 2012, 2013, 2014  
 

Návrh dotácie 2012 2013 2014 
Dotácie pre športové kluby 70 000 € 85 000 € 100 000 € 
Športovec roka 3 500 € 3 750 € 4 000 € 
Ďalšie ročníky Behu okolo SJ 1 500 € 2 000 € 2 000 € 
Senecké olympijské dni, 
Senecká latka, beh zdravia 

3 500 € 3 750 € 4 000 € 



K bodom  3) a 4) 
 

Členovia komisie riešenie bodov 3) a 4) presunuli na ďalšie zasadnutie komisie, ktoré 
sa uskutoční 3. októbra 2011. 
 
5) Senecký beh okolo Slnečných jazier – 1. ročník. 
     

Členovia Komisie športu pri MsZ v Senci  sa už na predchádzajúcich zasadnutiach  
dohodli, že v mesiaci október zorganizujú 1. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier. 
Dnes sa dohodli, že sa beh uskutoční  dňa 15. 10. 2011 pre dospelých aj pre žiakov. 
Štart aj cieľ bude pred areálom NTC na Vodnej ulici, dospelí pobežia po trase Rybárska – 
okolo futbalového štadióna, Štefánikova, severná strana SJ, južná strana SJ popri Drevenej 
dedine a cieľ bude pred NTC – Vodná. Trasa meria cca. 6,5 km.  
Žiaci pobežia po trase – štart NTC – Vodná, Rybárska, Štefánikova a cieľ bude takisto pred 
vstupom na NTC. 

Členovia si rozdelili úlohy ohľadom organizácie tohto podujatia. Dohodli sa, že na 
najbližšom zasadnutí komisie budú presne určené konkrétne pokyny jednotlivým členom. 
 
6) Rôzne 
 
Dotácia pre športové kluby:  
 
OZ Futbalová miniliga Senca – návrh komisie na poskytnutie 700 €. 
 
- komisia odporúča predstaviteľom športových klubov v Senci, aby vyvinuli väčšiu iniciatívu 
k tvorbe projektov k získaniu dotácií, tieto sa budú posudzovať presne podľa obsahu,  
 
- komisia koncom novembra uskutoční stretnutie so zástupcami športových klubov a združení 
v Senci – dať na vedomie pani Laukovej pre článok do Senčana – septembrové číslo zatiaľ 
bez konkrétneho dátumu, v októbri bude upresnený. Zarezervovať sálu – predbežne 
dohodnutá obradná sieň na MÚ - zabezpečí pani Bondorová.  
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                      Ing. Juraj Gubáni 
     tajomníčka KŠ                                                                                     predseda KŠ 
  

 


