
                                                   Z Á P I S N I C A   č.  7 
           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa  10. 12. 2012 
 
 
Prítomní:   
Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, K. Bednárik, Mgr. Chríbik,  Ing. Rebrošová, M. Farkas, Ľ. Haris, 
Mgr. Mrva, I. Kolembus  

 

Prizvaní:    p. Nemcová – viceprimátorka – neprítomná – ospravedlnená 
                       Mgr. Lovísková – poslankyňa MsZ – prítomná     
                       M. Ostatníková – neprítomná – ospravedlnená                               

Program : 
 

1. Aktuálne dianie - informácie predsedu komisie 
2. Koncepcia športu mesta Senec – úvod - prípravy 
3. Neoficiálne uvedenie nového člena komisie + poďakovanie p. Harisovi 
4. Termín zasadnutí v roku 2013 
5. Rôzne 
 
K bodu 1 
 
-  predseda komisie informoval, že člen komisie Ľudovít Haris dal písomné oznámenie, že sa 
zo zdravotných dôvodov vzdáva členstva v KŠ, nový člen by mal byť schválený na 
najbližšom zasadnutí MsZ 
- vypracovaný harmonogram zasadnutí komisie na rok 2013 – dátum zasadnutí je dopredu 
určený,  požiadal členov,  o pravidelnú účasť, pripomienkovať a doplňovať  program 
zasadnutí do 28. 1. 2013, termíny korešpondujú so zasadnutiami MsR a MsZ 
-  požiadal tajomníčku, aby žiadosti o dotácie na rok 2013 boli v elektronickej podobe zaslané 
všetkým členom, aby si ich mohli riadne preštudovať 
-  termín „Športovca roka 2012“ je potrebné posunúť zo 6. 3. na 13. 3. 2013  z dôvodu jarných 
prázdnin 
- Škola talentovaných športovcov – Škola karate Senec požiadal o zmenu účelu využitia 
dotácie na sumu 300 €. Peniaze boli priznané na cestovné a súťaže, ale požiadali o zmenu 
účelu na štartovné a chrániče. 
 
Uznesenie č. 8/2012 
 
Komisia športu súhlasí  so zmenu účelu využitia dotácií pre Klub talentovaných 
športovcov – Škola karate Senec /nový názov – SEIKEN Senec/ v sume 300 €. Účel 
použitia – 200 € na štartovné na súťaže a 100 € na zakúpenie chráničov . 
 
Hlasovanie : 
 
Za :  7            Zadržal : 0         Proti : 0 
Hlasovania sa zúčastnilo iba 7 prítomných členov, pretože Mgr. Mrva a Ing. Rebrošová ešte 
neboli prítomní. 
 
Mgr.Bertok – program na rok 2013 je dobre vypracovaný, vyhovujúci 



K bodu 2 
 
Predseda komisie požiadal členov komisie, aby si na najbližšie zasadnutie komisie priniesli 
svoju koncepciu športu v meste Senec – nápady, body,.. , aby  mohla byť vypracovať celková 
koncepcia na obdobie 4 rokov v rámci nášho mesta, ktorá bude jedným z hlavných bodov 
rokovaní počas roka 2013. 
 
T: do 28.1.2013 
 
K bodu 3 
 
Predseda komisie a všetci členovia vyjadrili svoje poďakovanie doterajšiemu členovi komisie  
p. Harisovi za činnosť v komisii športu.  
Predseda komisie informoval, že na jeho miesto bola navrhnutá Mgr. Zuzana Lovisková – 
poslankyňa MsZ, ktorá by túto funkciu prijala. Oficiálne sa rozhodne na zasadnutí MsZ, ktoré 
sa bude konať 13. 12. 2012. 
 
K bodu 4 
 
Predseda komisie predložil vypracovaný harmonogram zasadnutí komisie na rok 2013 – 
dátumy zasadnutí sú dopredu určené – aby si členovia mohli dopredu zariadiť program. 
Požiadal členov o pravidelnú účasť, prípadne pripomienkovať a doplniť program zasadnutí    
do 28.1.2013, termíny sú prispôsobené tak, aby korešpondovali so zasadnutiami MsR a MsZ. 
 
K bodu 5 
 
- predseda komisie informoval, že v návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 je mierne navýšenie 
finančných prostriedkov na dotácie na šport 
- hokejbalové ihrisko – z tohto roka 20 tis. € na mantinely sa presúva do budúceho roka, návrh 
ďalších 10 tis. €  je na povrch – je to investícia mesta 
- hádzanárky ŠKP Piccard Senec sa dostali medzi najlepšie 4 družstvá v Slovenskom pohári, 
spolu s Partizánskym, Michalovcami a Šaľou. Finálový turnaj sa uskutoční 29. a 30. 
decembra v Športovej hale v Pezinku, kde Piccard hráva svoje „domáce“ zápasy. Piccardu sa 
dostalo ocenenia, že SZH navrhol práve náš klub zo Senca, aby sa stal usporiadateľom 
finálového turnaja. Komisia navrhuje prideliť na usporiadanie finálového turnaja SP  - na 
propagáciu a prenájom haly 500 €. 
 
Uznesenie č. 9/2012 : 
 
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci navrhuje Mestskému 
zastupiteľstvu a p. primátorovi Ing. Kválovi udeliť dotáciu Hádzanárskemu oddielu 
ŠKP Piccard Senec na usporiadanie finálového turnaja Slovenského pohára 2012 
v hádzanej žien, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. a  30. 12. 2012  v Mestskej športovej hale 
v Pezinku,  500 €  ( päťsto eur )  na propagáciu a prenájom športovej haly.  
 
Hlasovanie : 
Za :    9                proti :  0           zdržal sa :  0 
 
Mgr Mrva informoval, že  na NTC v Senci  sa uskutočnila výmena riaditeľa od 1.12.2012, 
novým riaditeľom sa stal niekdajší  tréner SFM Senec – p. Mgr. Branislav Kriška.  



Rieši sa osobitná zmluva, ktorá momentálne ešte nie je podpísaná – medzi mestom Senec 
a SFZ  o prenájme a využití ihrísk na NTC. Zatiaľ sa zmluvné strany nedohodli. 
 
Ing. Rebrošová – Školský klub GABBO Senec usporiada 28. a 29. decembra medzinárodný 
mládežnícky basketbalový turnaj v hale Transpetrolu na Slnečných jazerách, kde sa má 
zúčastniť - zatiaľ  12 družstiev  slovenských aj zo zahraničia. Srdečne pozýva všetkých 
prítomných. 
 
Uznesenie č. 10/2012 : 
 
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci navrhuje Mestskému 
zastupiteľstvu a p. primátorovi Ing. Kválovi udeliť dotáciu športovému klubu GABBO 
Senec na usporiadanie medzinárodného mládežníckeho basketbalového turnaja – 
„International Basket Cup Senec“, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. a 29. 12. 2012 v Senci 
500 € (päťsto eur ) na zabezpečenie cien a diplomov. 
 
Hlasovanie : 
Za :   8              proti :  0           zdržal sa :  1 
 
Uznesenie č. 11/2012 : 
 
 
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci na svojom zasadnutí dňa 10.12. 
2012 sa opätovne zaoberala výstavbou multifunkčnej športovej haly v Senci 
a doporučuje, aby sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci zaoberali  jej výstavbou, 
a aby sa problematika výstavby multifunkčnej športovej haly zaradila medzi hlavné 
body rokovania MsZ dňa 21. 2. 2013.  
 
Hlasovanie : 
Za :   9              proti :  0           zdržal sa :  0 
 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov dnešného zasadnutia predseda komisie poďakoval 
všetkým za celoročnú činnosť a ukončil dnešné rokovanie. 
 
 
 

 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                            Ing. Juraj Gubáni 
   tajomníčka komisie                                                                predseda komisie 


