
 
Z Á P I S N I C A   č.  6 

 
           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 3. 10. 2011 
 
 
 
Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
                   prítomní : 9                
                   neprítomní :  0 
                   
Program :   
 
1)  Zahájenie, informácia predsedu komisie, kontrola uznesení 
2)  1. ročník Seneckého behu okolo Slnečných  jazier  - organizačné zabezpečenie, finálne     
prípravy 
3)  Návrh nového tlačiva na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta (kritériá prideľovania 
     dotácií 
4)  Kritériá vyhodnocovania športovca roka – nové 
5)  Príprava na stretnutie Komisie športu s predstaviteľmi športových klubov – športovcami 
6)  Rôzne 
 
1)Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných členov komisie srdečne privítal a zahájil 
rokovanie dnešnej komisie. 
 
2) 1.ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier  
-  financie – keďže rozhodnutie, že KŠ  zorganizuje 1. ročník Seneckého behu okolo 
Slnečných jazier už tento rok  padlo až na predchádzajúcom zasadnutí komisie, financie 
v rozpočte na túto akciu na tento rok neboli. So súhlasom p. primátora najnutnejšie výdavky 
budú hradené z financií, ktoré neboli vyčerpané na „Športovca roka 2010“    
-  ceny pre víťazov všetkých kategórií sú zabezpečené, treba upresniť text na soškách, takisto 
sa zabezpečia aj medaily  (žiaci, žiačky) pre prvých troch pretekárov 
-  plagáty sa zabezpečia v spolupráci so starými pánmi z  GAFUGY 
-  zabezpečená reklamná tabuľa pri kruhovom objazde pri cintoríne 
-  treba upresniť text na diplomy- zabezpečí predseda komisie 
- po celej trase bude 8 stanovíšť, kde budú organizátori, trasu vyznačia šípkami členovia 
komisie v piatok (14.10.) 
-  je zabezpečená asistencia 4 mestských policajtov 
-  prezentácia pretekárov bude pri vstupe do Parku oddychu v Senci, od 9,00-do 10,00 
hod.,treba zabezpečiť stoly a stoličky, pri prezentácii budú členka a tajomníčka komisie 
- na prezečné listiny, plagáty, propagačné materiály  vyznačiť, že každý účastník štartuje na 
svoju vlastnú zodpovednosť 
- zdravotníci – MUDr. Babiak a p. Škovránek z  SČK,  sanitka bude pristavená od 10,30 hod. 
do 11,30 hod. (od p. Martišoviča) 
- čísla pre pretekárov – vybaví predseda 
- pre víťazov reklamné tričká s logom mesta, perá, - čokolády, džúsy, perá pre žiakov 
- reklamné uteráčiky zabezpečí členka komisie 
- na webovú stránku mesta uverejniť, že sa bude konať beh okolo SJ 
 



3) Predseda komisie predložil prítomným návrh tlačiva – žiadosť o dotácie z rozpočtu mesta -  
vyžaduje sa  viac údajov a podrobnejších informácií o žiadateľovi . Prítomní si návrh prezreli 
a súhlasia so zavedením nového tlačiva, ktoré by sa malo predložiť mestskému zastupiteľstvu. 
 
4) Kritéria vyhodnocovania športovca roka – členovia tento bod z časových dôvodov posunuli 
na ďalšie zasadnutie komisie. Členovia komisie sa dohodli, že na stretnutie s predsedami 
klubov , ktoré sa uskutoční 21. 11. 2011 budú v pozvánkach vyzvaní predstavitelia klubov, 
aby prišli s návrhom na športovca roka z ich radov. 
 
5) Členovia komisie stanovili termín na stretnutie s predsedami seneckých športových klubov 
na 21. 11. 2011 o 17, 00 hod. v obradnej miestnosti  MsÚ. 
 
6) Rôzne 
Komisia  ohľadom výstavby multifunkčnej športovej haly v Senci prijala nasledovné 
uznesenie : 
Uznesenie č. 9/2011 
 Komisia športu žiada predstaviteľov mesta Senec o založenie účtu na financovanie  výstavby 
multifunkčnej  športovej haly. 
Žiadame stanovisko finančnej a stavebnej komisie pri MsZ v Senci k výstavbe multifunkčnej 
športovej haly. 
Komisia športu je pripravená podať návrhy a participovať na postupných krokoch pri výbere 
a pri realizácii stavby multifunkčnej športovej haly ( v Územnom pláne mesta Senec je určené 
miesto pre takúto halu) . 
Stanovisko finančnej a stavebnej komisie bude slúžiť ako podklad Mestskej rade 
a Mestskému zastupiteľstvu v Senci.   
Týmto uznesením komisia športu aktívne prispieva k naplneniu ďalšieho rozvoja kultúry 
a športu v Senci. 
 
-žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta 
 

- Gabriel Csémy – komisia doporučuje p. primátorovi priznať žiadateľovi 200 € na 
materiálové zabezpečenie a  cestovné náklady – príprava a účasť na ME 2011 
Chorvátsko – Split v stolnom tenise telesne postihnutých   

- OZ Freestyle club Senec – komisia doporučuje p. primátorovi priznať OZ  700 € na 
zakúpenie materiálu na vybudovanie základných prekážok na rozvoj freestyle športov   
na Slnečných jazerách v Senci 

- Dominika Feketová – žiadosť nekompletná, vrátiť na prepracovanie , na žiadosti by 
mala vyznačiť inú oblasť (záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity) – nie 
športové aktivity. 

 
Po vyčerpaní všetkých bodov dnešného programu členovia komisie sa dohodli, že sa kvôli 
organizačnému zabezpečeniu behu  okolo SJ zídu ešte 12. 10. 2011 o 16, 00 hod. pri Parku 
oddychu v Senci.    
 
 
 
 
Tajomníčka komisie:                                                                        Predseda komisie : 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                    Ing. Juraj Gubáni 
 


