
                                                         Zápisnica č. 1 
zo stretnutia Komisie športu pri MsZ v Senci  so zástupcami seneckých športových 

klubov konaného dňa 21. 11. 2011 
 
 
Prítomní za KŠ : Ing. Juraj Gubáni – predseda, Mgr. Vladimír Bertok – podpredseda, Mgr. 
Štefan Mrva , Ing. Gabriela Rebrošová 
Prítomní za športové kluby :  
ŠK SFM – Ing. Matlák, ŠKP Piccard – p. Gábriš, ŠK GABBO – Ing. Rebrošová, Šachový 
klub – p. Varga, Stolnotenisový klub – p. Nagy, Motoklub – p. Podmanický, AWK – Ing.- 
Čapla, Taekwon-Do – Mgr. Labuda, Futbalová miniliga Senca – p. Dosedel, Yacht club TJ 
Slávia – p. Dolanová, HBK Watberg – p. Végh, Gafuga – p. Galvánek, p. Gažko, ŠK Iglovia 
– p. Hofericová    
Ďalší pozvaní : p. Helena Nemcová – viceprimátorka 
Poslanci : p. Turanská, Ing. Bittner 
 
Program: 
 
1) Aktuálna činnosť klubov – problémy 
2) Financovanie klubov – dotácie 
3) Návrh jednotlivých členov klubu na udelenie ceny – Športovec roka 2011  
 
1) Predseda komisie Ing. Gubáni prítomných srdečne privítal , oboznámil ich s účelom 
dnešného stretnutia a požiadal predstaviteľov športových klubov, aby informovali prítomných 
o svojej činnosti  
- Mgr. Bertok vyjadril snahu komisie o oživenie koordinácie mesto – kluby, takéto stretnutie 
sa naposledy uskutočnilo v roku 2001. 
Každý predstaviteľ dostal časový limit 3 minúty na predstavenie svojho klubu. Športoví 
funkcionári  informovali  o činnosti svojho  klubu, o športovej disciplíne, v ktorej súťažia, 
o členskej základni, o rozbehnutej súťaži, atď. Poďakovali za finančné dotácie, ktoré od mesta 
dostávajú a ktoré sú z roka na rok vyššie. 
 
2) Predseda informoval, že do rozpočtu mesta komisia športu navrhuje vyššiu sumu na 
dotácie na rok 2012, táto ešte musí byť schválená na decembrovom zasadnutí  MsZ. Požiadal 
zástupcov klubov, aby vypracovaniu žiadostí o dotácie venovali náležitú pozornosť, aby 
zreteľne a jasne definovali, na aký účel žiadajú finančné prostriedky a že žiadosti treba podať 
do 31. decembra 2011, vyúčtovanie tohtoročných dotácií musia odovzdať do 10. 1. 2012.  
 
3) Predseda komisie športu požiadal prítomných, aby návrhy na udelenie ceny Športovec roka 
2011 posielali do konca roka na mailovú adresu juraj.gubani@gmail.com, alebo písomne na 
Mestský úrad v Senec. Návrhy musia obsahovať dosiahnuté výsledky športovcov v roku 
2011. KŠ bude vyhodnocovať návrhy, podľa rôznych kategórií : 10 najlepších športovcov - 
jednotlivcov ocení – bez poradia, 3 najlepšie  kolektívy, objav roka – talent roka ( nová 
kategória) a absolútneho víťaza. Taktiež môže byť ocenená osobnosť (hráč, funkcionár, 
tréner), ktorá pracovala v oblasti športu – prípadne dosiahla životné jubileum – mimoriadne 
ocenenie.    
Slávnostné odovzdávanie cien by sa pravdepodobne malo uskutočniť 29. 2. 2012 v MsKs, 
termín sa ešte upresní. 
 
 



 
 
Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní: 
 

- pani viceprimátorka -  prekvapili ju rôznorodé športové aktivity v meste a zároveň 
vyjadrila svoje poďakovanie všetkým, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú 
výchove mládeži v našom meste 

- predseda komisie požiadal predstaviteľov ŠK, aby mu e-mailom zaslali zoznamy 
členov jednotlivých klubov, mená trénerov a funkcionárov 

- viacerí vyjadrili svoju predstavu o chýbajúcej športovej hale v meste, kde sa niekedy 
názory rozchádzali, ale na čom sa všetci dohodli, že športová hala v Senci veľmi 
chýba – je potrebná 

- koordinátor športu na Mestskom úrade v Senci – člen ŠK už v minulosti 
vypracoval konkrétne úlohy a obsah práce – náplň – pre zamestnanca Mestského 
úradu v Senci, ktorý by pracoval so športovými klubmi, zabezpečoval by dotácie, 
sponzorov a zastrešoval by celkové športové dianie v meste - prítomní túto myšlienku 
podporili a prijali by, keby vznikla takáto pozícia v meste. 

 
Nasledujúce stretnutie bude opäť všetkým klubom oznámené. Padol návrh, že by sa 

mohlo uskutočniť po Športovcovi roka. Prítomní privítali návrh, že by sa takéto stretnutia 
mohli robiť častejšie, aj dvakrát do roka. 
 

Nakoniec predseda komisie športu poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 
dnešné stretnutie.  
 
 
 
Tajomníčka komisie:                                                                                Predseda komisie : 
Bc.Alžbeta Bondorová                                                                             Ing. Juraj Gubáni  


