
Z Á P I S N I C A   č.  7 
 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 14. 11. 2011 
 
 
 
Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
                   prítomní : 6                 
                   neprítomní -  ospravedlnení :  3 
 
Program:  1. Zahájenie, kontrola plnenia úloh – športové dianie za posledné obdobie – 
                       informácie predsedu komisie  
                  2.  Stretnutie s predstaviteľmi seneckých športových klubov a s reprezentantmi 
                  3.  Okrúhly stôl – 16.11.2011 o 18,00 hod. (MsKS – organizátor pán poslanec   
                       Ing. Józan) 
                  4.  Kritériá vyhodnocovania Športovca roka – nové kategórie – návrhy od členov 
                       komisie 
                  5.  Pripravované akcie – plán akcií a zasadnutí KŠ na rok 2012 + návrhy členov  
                       komisie 

      6.  Rôzne 
 
 
 
1) Predseda komisie srdečne privítal prítomných  a zároveň ešte raz poďakoval všetkým 
prítomným za pomoc pri organizovaní 1. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier, 
ktorý sa konal 15. októbra 2011. Takisto  vyjadril poďakovanie za pomoc všetkým, ktorí 
pomohli  organizačne alebo sponzorsky . Boli to Mesto Senec, FK GAFUGA,  PICCARD 
Senec, predseda Futbalovej miniligy Senca pán Radoslav Dosedel, Mrs. Sporty – p. Marta 
Keglevits, Záchranná služba – pán Dalibor Martišovič, Mládežnícka organizácia SČK 
v Senci, Mestská polícia Senec, p. Alžbeta Vinczeová, dobrovoľníci z radov futbalistov – 
dorastenci ŠK Báhoň a muži MŠK Kráľova pri Senci . 
- na budúci rok navrhol skorší termín behu – 3. septembrová sobota – 22. 9. 2012 – ešte sa 
upresní s pánom Mgr. Chríbikom a následne sa nahlási do Kalendáru akcií mesta Senec. 
- MsZ predbežne schválilo požadované financie v rozpočte na rok 2012 / rozpočet bude 
schvaľovaný 8.12.2011 /, t.j. 8500 € - Športovec roka, Senecká olympiáda, 2. ročník 
Seneckého behu okolo SJ, 70 tis. € na dotácie na rok 2012 , 100 tis. – dotácia pre SFM Senec, 
rekonštrukcia hokejbalového ihriska na Novomeského ul . 20 tis €. 
 
2) Na stretnutí každý klub dostane časový limit 3 min. – informácie o klube, jeho činnosti, 
poskytnutie informácií ohľadom žiadostí o dotácie pre kluby na budúci rok, návrhy klubov na 
Športovca roka 2011 s dosiahnutými najlepšími výsledkami športovcov, diskusia. Pozvánky 
boli poslané aj poslancom MsZ v Senci. 
 
3) Predsedovia komisií budú informovať o činnosti komisie, čerpaní dotácií, organizovaných 
podujatiach, zo zasadnutí komisie , atď. 
 
4) Kritériá na športovca, rôzne kategórie, z podaných návrhov 10 najlepších komisia ocení 
bez poradia , 3 kolektívy, objav – talent roka a absolútny víťaz. Takisto môže byť ocenená 
osobnosť /hráč, tréner, funkcionár/, ktorá robila so športom – životné jubileum – mimoriadne 
ocenenie 



 
- článok do Senčana  - návrhy na športovca roka , nominácie, kolektív roka, zaslúžilí 
funkcionári     
 
Uznesenie č. 10/2011 : 
 
Na vyhodnotení  Športovca roka 2011 bude ocenených 10 jednotlivcov bez poradia, 3 
kolektívy, objav roka (nová kategória), absolútny víťaz (nová kategória) a zaslúžilý 
športovec, tréner alebo funkcionár (nová kategória). 
 
Hlasovanie :      za   6;                proti     0 ;           zdržal sa    0 
 
 
- termín na slávnostné vyhlásenie športovca roka bude ešte upresnený, pravdepodobne sa 
uskutoční 29. 2. 2012.  
-  internetové hlasovanie na najlepšieho športovca  - po dohode s IT technikom mesta Senec. 
 
5) Plán činnosti na rok 2012 – predseda komisie požiadal prítomných, aby svoje písomné 
návrhy na budúci rok  odovzdali na najbližšom stretnutí komisie, t.j. 12.12.2011. 
 
6) Členovia komisie zobrali na vedomie písomné vyjadrenia Komisie výstavby a Finančnej 
komisie pri MsZ v Senci ohľadom výstavby multifunkčnej športovej haly a založenie 
špecifického účtu na výstavbu haly. 
 
 
 
 
Tajomníčka komisie :                                                                          Predseda komisie : 
Bc. A. Bondorová                                                                                Ing. Juraj.Gubáni 
 
 


