
Z Á P I S N I C A   č.  1 
 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 28. 1. 2013 
 
 
 
Prítomní: Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, M. Farkas, Mgr. Chríbik, Mgr. Mrva, Ing. Rebrošová, I. 
Kolembus, K. Bednárik, Mgr. Lovíšková 
 
Prizvaní : H. Nemcová – viceprimátorka – ospravedlnená, Ing.arch. Szabo – prítomný, 
Ing.Schramko – prítomný, Mgr. Ostatníková – Senčan – prítomná 
 
Poslankyňa – M. Valachová 
 
Program : 
 
1. Aktuálne dianie – informácie predsedu KŠ 
2. Športové centrum – informácia 
3. Športovec roka 2012 – výber najlepších športovcov, kolektívov  
4. Schválený rozpočet na r. 2013 – šport – informácia 
5. Dotácie z rozpočtu mesta – informácie 
6. Rôzne 
  
K bodu 1) 
- predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných srdečne privítal, oboznámil ich s programom 
dnešného rokovania, s ktorým všetci prítomní súhlasili, za overovateľku dnešnej zápisnice určil 
Mgr. Lovíškovú. 
- informoval o stretávaní sa amatérskych bežcov okolo Slnečných jazier, tréningy sú každý 
pondelok o 19:00 hod. od Parku oddychu (amfiteáter) /prípadne, ak sa nedohodnú inak/. Bola 
vytvorená nová facebookovská stránka „Senecký beh okolo Slnečných jazier“, ktorú spravuje Ing. 
Gubáni, Mgr. Chríbik a p. Bačová – Dorčáková – iniciátorka z radu občanov. 
  
K bodu 2) 
„Športové centrum Senec“ /pozn. pracovný názov/ – alternatíva na výstavbu športovej haly aj 
zimného štadióna – komplexnejšie využitie pozemku na Slnečných jazerách. 
 
-Ing. arch Szabo informoval, že dve investičné spoločnosti ponúkajú so spoločnou víziou výstavby 
športového centra, na spoločnom pozemku na severnej strane SJ, kde sa uvažuje o výstavbe 
športovej haly, (štúdia boli predložené na MsZ – 21.6.2012), je to vlastne to, čo už bolo 
odprezentované aj na komisii športu (multifunkčná hala). Investičné náklady okolo 1,5 – 2 mil. € - 
hala /predtým cca 2,4 mil. € aj s priľahlými plochami pri hale/, a zimný štadión okolo 2,5-3 mil. €. 
/pán Ing. Schramko okolo 4 mil. € - záleží od vybavenia/. Mesto by dalo pozemok, investori by na 
vlastné náklady postavili haly, aj ich prevádzku by zabezpečovali. Senecké školy, športové kluby, 
Senčania by mali výhody. Návratnosť investícií je cca 20-25 rokov, potom by ju odstúpili mestu. 
Všetko je o rokovaniach a uzatvorení výhodnej zmluvy pre obe strany. 
Investori žiadajú stretnutie a rokovanie o daných požiadavkách – podmienkach, ako aj 
odprezentovanie zámeru na najbližšom MsZ.  
 
- Mgr. Bertok – 3 dráhy plaveckého bazénu je málo 
- Ing. arch. Szabo – nie je problém rozšíriť bazénovú časť, bazén je ako doplnok v šport. hale 
- Mgr. Mrva – treba rokovať s poslancami MsZ, finančnou a stavebnou komisiou 
- Mgr. Lovíšková – prezentovali sa tieto návrhy aj na zastupiteľstve, nebolo jasne povedané koľko 



voľných hodín by bolo pre mesto, aké výhody by z toho mesto malo, koľko by boli celkové 
náklady, prevádzkové náklady, čo by vlastne od mesta investori požadovali. Mgr. Lovíšková 
požiadala, aby bol vypracovaný konkrétny návrh s doplnenými pripomienkami tak od MsZ, ako aj 
od Komisie športu. 
- Ing. Schramko – on do návrhu napísal 4 tis. hodín v doobedňajších hodinách ročne,  na 15 rokov, 
29. apríla 2012 dal ponuku mestu, nikto sa mu od tej doby neozval. 
- Ing. Gubáni – MsZ o tomto rokovalo aj 25. 10. 2012 , bol to bod č. 20 programu /popis daných 
štúdií je aj v tomto podklade/ – je to dlhodobá priorita MsZ. Hokejová hala nebola odprezentovaná 
na komisii, preto pre informáciu je opätovne spomenutá na tomto zasadnutí. V hlavnom bode 
februárového MsZ by mala byť aj športová hala, preto predkladáme tento návrh. Tieto športové haly 
sme spojili preto, aby bol daný priestor komplexnejší, ušetrili by sa náklady na parkoviská 
a z projektu by od investorov samostatne vznikla multifunkčná Mestská športová hala s 25 m 
bazénom, Hokejová hala a ich spoločným výsledkom by bol spolufinancovaná plocha pre Skatepark 
/zabudovali by sa do neho aj prekážky OZ Freestyle Club Senec, ktoré sú už na Slnečných 
jazerách/. Doplnia sa pripomienky a bude rozošle sa to MsÚ, jednotlivým klubom, komisiám – 
všetkým poslancom. 
 
 
Uznesenie č. 1/2013 
Komisia športu pri MsZ v Senci berie na vedomie podklady s pracovným názvom Športové centrum 
Senec a tieto sa posúvajú jednotlivým poslaneckým klubom MsZ, do finančnej komisie a komisie 
výstavby na pripomienkovanie. 
Hlasovanie : 
za : 9                                   proti :  0                              zdržal sa : 0 
  

  
K bodu 3) 
Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2012 sa uskutoční 13. marca o 17:00 hod. 
v kinosále MsKS (pôvodne bolo odovzdávanie cien plánované na 6. marca, ale kvôli jarným 
prázdninám sa termín posunul). 
- oslovíme  športovcov, aby pripravili ukážky zo svojho športu –  trénerku minihádzanárov 
z Piccardu, basketbalistov  GABBO, Dominiku Feketovú, karatistov, p. Koczku, atď.  
Program pripravuje MsKS, plagáty ku kruhovému objazdu, do mesta s dostatočným časovým 
odstupom, propagácia aj na internete, zabezpečiť kameramana, aby to celé natáčal. 
 
Členovia komisie z predložených návrhov na ocenenie športovca roka 2012 vybrali na základe 
dosiahnutých výsledkov týchto športovcov – bez poradia: 
 
Jednotlivci : 
Renáta Koloditsová – šach 
Miroslav Koczka – naturálna kulturistika 
Nina Vrábelová – synchronizované plávanie 
Dominika Feketová – spoločenské tance 
Lea Poórová – hádzaná 
Martin Jánošík – karate 
Dominika Kodajová – hádzaná 
Samuel Hanák – basketbal 
Peter Jankovič – lukostreľba 
Peter Polgár – futbal 
 
Družstvá : 
Piccard Senec – hádzaná ženy 



Piccard Senec – minihádzaná 
Watberg Senec – hokejbal 
 
Skokan roka : 
Adam Mesaroš – karate 
Adrián Gábriš – hádzaná 
 
Cena primátora: 
Gabriel Csémy – stolný tenis 
 
Absolútny víťaz : 
Lucia Debnárová – armwrestling 
 
Internetové hlasovanie : 
Zoznam navrhnutých športovcov bude uverejnený na web-stránke mesta a športovec/kolektív, ktorý 
dostane najviac hlasov od verejnosti, sa stane víťazom. Anketa bude na stránke od 1.2.2013 do 
24.2.2013. 
 
Zaslúžilý funkcionár športu :  
Mgr. Štefan Mrva – za dlhoročnú aktívnu podporu seneckého športu. 

 
K bodu 4) 
Tajomníčka komisie informovala prítomných o schválenom rozpočte na rok 2013. V tomto roku na 
šport a rekreáciu poslanci MsZ schválili 241.920 €. Z tejto sumy 10 tis. € pôjde na organizáciu 
športových aktivít, 177 tis. € - dotácie na šport, 24.920 € - štadión – budova a 30 tis. € na 
hokejbalové ihrisko. 
 

 
K bodu 5) 
Informácia tajomníčky komisie – žiadosti o dotácie na športové činnosti sa  pravdepodobne budú 
prerokovávať na nasledujúcom zasadnutí, až po skontrolovaní vyúčtovania vlaňajších dotácií. 
Niektoré subjekty  dali vyúčtovanie oneskorene – po termíne, títo by mali podľa VZN vrátiť 
poskytnuté finančné prostriedky, niektorí nevyúčtovali vôbec, mesto tieto subjekty vyzvalo na 
vrátenie dotácií.   
   
K bodu 6) 
- p. Kolembus – aj tento rok sa uskutoční na NTC májový futbalový turnaj seneckých firiem, 
organizuje ho GAFUGA, pravdepodobný termín 17. alebo 24. Máj – ešte upresní. 
- predseda komisie opätovne vyzval členov, aby na budúce zasadnutie predložili návrh koncepcie 
športu v meste Senec. Doteraz predložil svoje body Mgr. Bertok. 
Po vyčerpaní všetkých bodov predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil dnešné 
zasadnutie. 
 
 
 
 

Tajomníčka komisie                                                                               Predseda komisie 
Bc. A. Bondorová                                                                                  Ing. Juraj Gubáni 

 
 
 

Overovateľ: Mgr. Lovíšková 


