
                                                   Z Á P I S N I C A   č.  6 

           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 22. 10. 2012 

 

 

Prítomní:   

Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, K. Bednárik, Mgr. Chríbik,  Ing. Rebrošová, M. Farkas  

Neprítomní – ospravedlnení: Mgr. Mrva, Ľ. Haris, I. Kolembus 

Prizvaní:    p. Nemcová – viceprimátorka – neprítomná – ospravedlnená 

                       Mgr. Lauková – neprítomná – ospravedlnená                               

 

Program : 

1. Informácie predsedu komisie 

2. Vyhodnotenie 2. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier 

3. Stretnutie so športovými klubmi a reprezentantmi mesta Senec - prípravy 

4. Dotácie – 2. kolo prideľovania 

5. Rôzne 

 

 

K bodu 1. Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných srdečne privítal, oboznámil ich 
s programom rokovania a za overovateľa zápisnice určil Mgr. Chríbika.  

- ďalej uviedol, že na programe rokovania mestského  zastupiteľstva  dňa 25.10 2012 je 
prerokovanie návrhu dodatku  VZN č. 1/2012 , ktorým sa určuje spôsob a metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Senec. Na základe priebežných výsledkov kontroly 
NKÚ bolo potrebné do platného VZN zapracovať zmeny, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy 
a tým zosúladiť toto VZN so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Zmeny sa týkajú  poskytovania    dotácií pre fyzické osoby . Ing. Gubáni požiada 
na zasadnutí MsZ o posunutí tohto bodu do decembrového programu MsZ. Na novembrovom 
stretnutí so seneckými športovými klubmi  požiada zástupcov klubov  o pripomienkovanie 
tohto návrhu, 

- interpelácia poslanca na zastupiteľstve – Lucia Debnárová v armwrestlingu   získala na ME 
v Poľsku a na MS v Brazílii dokopy  4 zlaté medaily  -  Ing. Gubáni jej navrhol  poskytnúť 
finančnú  odmenu 2000 € z rezervy KŠ , kyticu a plaketu 

- predseda komisie navrhol zaradiť do rozpočtu mesta od r. 2013 sumu  10 tis. €, nazývala by 
sa  Fond odmeňovania seneckých športovcov , ako  finančné odmeňovanie úspešných 



seneckých športovcov  za dosiahnuté vynikajúce výsledky na MS, ME a na Majstrovstvách 
Slovenska, odovzdala by sa napr. na akcii „Športovec roka“ /vo februári alebo marci – podľa 
prideleného termínu z MsÚ/, 

- do rozpočtu na dotácie je navrhnutá suma 85 tis. € + 100 tis. pre ŠK SFM Senec, 

- po dohode  s vedením Piccardu Senec, jednu vitrínu na Námestí 1. mája by dali k dispozícii 
KŠ, kde by boli umiestnené kontakty na predstaviteľov klubov ako informácia pre občanov 
nášho mesta ako aj plagáty akcií Komisie športu. Predseda komisie ďakujem klubu Piccard 
Senec za túto možnosť. 

 

K bodu 2.  Ing. Gubáni vyjadril úprimné  poďakovanie všetkým sponzorom , partnerom 
a dobrovoľníkom , ktorí sa  pričinili o úspešné zorganizovanie 2. ročníka  Seneckého behu 
okolo Slnečných jazier. V budúcom ročníku musíme eliminovať niektoré nedostatky, 
zabezpečíme moderátora, poplatok SOZE, registrácia lepšie podchytená, iným spôsobom 
(možno zabezpečíme aj čipy), na trati nebol až taký dostatok ľudí ako by si prial, na 
vyhlasovaní výsledkov má byť celá komisia. 3.  ročník sa bude konať 28. 9. 2013, osloviť 
mládež zo SFM, aj hádzanárky Piccardu a hlavne školy, ktoré by vyslali svojich 
reprezentantov - už je to predjednané s pánom Kubliniakom.   

- Mgr. Bertok – nízka účasť detí, budúci rok osobne navštíviť senecké školy, požiada ich aj 
telocvikárov o spoluprácu kvôli účasti väčšieho počtu deti na behu,  

- doporučuje trasu – 1 kolo okolo jazier pre bežcov – taký bol pôvodný zámer, beh nie je pre 
profesionálov, tí ktorí chcú – by mohli  bežať 2 okruhy, tzv. polmaratón. 

 

K bodu 3.    Stretnutie sa uskutoční 26. 11. o 17:00 hod. v sobášnej sieni MsÚ s programom : 

- kritériá vyhlasovania športovca roka (poslať im  tlačivo – vyplnené nech si  prinesú so 
sebou, ak navrhujú niektorého športovca klubu podľa dosiahnutých výsledkov) 

- aktuálne dianie v kluboch (návrhy klubov k športovému dianiu v Senci – predložiť písomne) 

- dotácie z rozpočtu mesta – nový návrh prideľovania dotácií a pripomienky 

- diskusia k aktuálnemu dianiu v jednotlivých kluboch – združeniach 

   Prizvať aj reprezentantov – Debnárová, Csémy, .. , novinárov – Lauková, Lauko, 
Berzedi  a riaditeľov všetkých seneckých škôl . 

 

K bodu 4.  Tajomníčka komisie informovala, že k dnešnému dňu neboli podané nové žiadosti 
o poskytnutie dotácií. 

Predseda komisie informoval, že Futbalová miniliga Senca, ktorej bola zastupiteľstvom 
odsúhlasená dotácia na tento rok  vo výške 1500 € na vybudovanie tribúny, požiada písomne 



o presun tejto sumy na budúci rok z dôvodu, že tento rok dotáciu nevyčerpá, nakoľko  táto 
suma nepostačuje na vybudovanie tribúny. 

 

K bodu 5.  Ing. Rebrošová informovala, že ŠK GABBO Senec organizuje 3-dňový 
medzinárodný  vianočný turnaj v basketbale v hale Transpetrolu na jazerách. 

Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17. 12. 2012. 

 

 

Tajomníčka komisie :                                                                                   Predseda komisie : 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                                  Ing. Juraj Gubáni 

 

Overovateľ: Mgr. Vladimír Chríbik 


