
 
Z Á P I S N I C A   č.  2 

 
                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 25. 2. 2013 
 
 
 
Prítomní: Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, M. Farkas, Mgr. Chríbik, Mgr. Mrva, I. Kolembus 

Ing. Rebrošová, Mgr. Lovíšková 
 
Prizvaní :  H. Nemcová – viceprimátorka – ospravedlnená,  

zástupcovia PICCARD Senec Ing.  Handrlica s p. Gábriš  
 
Program : 
 
1. Aktuálne dianie – informácie predsedu KŠ 
2. Športový areál  Piccardu 
3. Športovec roka 2012 – informácie o prípravách podujatia  
4. Koncepcia športu mesta Senec 
5. Vyúčtovanie dotácií za rok 2012 – informácie 
6. Rôzne 
  
K bodu 1) 
-  predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných srdečne privítal, oboznámil ich 
s programom dnešného zasadnutia a ako 2. bod   programu rokovania zaradil prerokovanie 
zámeru Piccardu Senec na vybudovanie športového areálu na južnej strane Slnečných jazier, 
s čím prítomní súhlasili. Za overovateľa dnešnej zápisnice určil Mikuláša Farkasa. 
-  predseda informoval, že v najbližšom období ( 4. alebo 11. 3.) komisia bude musieť zasadať 
znova kvôli žiadostiam o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta, kvôli čomu bude aj  
mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21. marca,  
- ďalej informoval, že vystúpil z Klubu nezávislých poslancov MsZ . 
     
K bodu 2) 
- predstavitelia klubu Piccard Senec – p. Gábriš a Ing. Handrlica informovali o zámere 
vybudovania športového areálu na Slnečných jazerách – juh pre plážové športy. V 1. etape by 
sa rozširovalo už jestvujúce plážové ihrisko – boli by 2 hádzanárske ihriská, 2 volejbalové 
ihriská, plážový futbal – najprv by sa vybudovali tieto ihriská hlavne pre hádzanú, ktorú majú 
v klube ako nosný šport, spolu so šatňami, sprchami a bufetom. V 2. etape by areál 
prispôsobili, aby mohli fungovať aj v zime – nafukovacia hala a potom v závislosti od 
požiadaviek dve tenisové ihriská a bazén. Projekt je takmer totožný s projektom, ktorý chcel 
zrealizovať Ing. Podolský – riaditeľ SCR, len doteraz sa na neho nenašli financie. Celková 
rozloha je cca 2500 m2, potrebné by bolo vyrúbať okolo 12 stromov, ktoré by nahradili 
novými, takisto aj bufet tzv. „Drevená dedina“ by musel byť z daného prostredia odstránený. 
Chceli by od mesta ten priestor za 1 € prenajať na 20 rokov, financie a spoluprácu majú 
sľúbené z ministerstva, zo Slovenského zväzu plážového futbalu,  iných sponzorov a financie 
klubu. Investorom aj prevádzkovateľom by bol Piccard. Organizovali by sa tu rôzne súťaže aj 
európskeho formátu, čo by bola vynikajúca reklama nielen pre Senec, ale aj pre Slovensko.  
- Mgr. Lovísková – tento materiál bude prejednávaný aj na najbližšom zasadnutí komisie pre 
cestovný ruch   
- Bertok – čo by ponúkli pre mesto? 



- Gábriš – rôzne výhody – deti by mohli využívať zadarmo, školské akcie, súťaže zadarmo, 
občania za primeranú cenu, vypracujú návrh, kedy by boli športoviská k dispozícii pre mesto. 
Členovia komisie požiadali zástupcov Piccardu, aby do zasadnutia MsZ vypracovali 
komplexný písomný podklad aj s hore uvedenými pripomienkami, ktorý by bol relevantný 
a komplexný. 
 
Uznesenie č. 3/2013   
Komisia športu pri MsZ v Senci berie na vedomie zámer Klubu PICCARD Senec na 
Slnečných jazerách – juh v Senci a po doplnení pripomienok odporúča MsR a MsZ ho 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
Za:    8                  Proti : 0               Zdržal sa : 0 
 
K bodu 3) 
 
Tajomníčka komisie informovala o prípravách na vyhlásenie športovca roka 2012: 
- program je zabezpečený, niektorí vyhodnotení športovci boli oslovení, aby na slávnostné 
vyhlásenie si pripravili krátku ukážku z ich športového odvetvia (D. Feketová, karatisti, 
basketbalisti, hádzanári)  
- plagáty, pozvánky zabezpečené, niektoré sú už vyvesené 
- pozvánky sa začiatkom tohto týždňa rozpošlú športovým klubom, vyhodnoteným 
športovcom, na školy 
- kameraman zabezpečený 
- moderátorka zabezpečená 
- výzdoba, kytice 
- pohostenie v reštaurácii Nostalgia, miestnosť rezervovaná 
- plakety oceneným zabezpečil p. predseda, treba do Victorie poslať objednávku, kde dali 
výraznú zľavu na plakety, takisto kameramanovi poslať objednávku 
- do programu by sa mohlo zaradiť vystúpenie tanečnej skupiny Kataríny Madarászovej – 1 
vstup 
VIP hostia : 
- Martina Halásová – bývalá reprezentantka a kapitánka hádzanárskej reprezentácie 
- Zuzka Kamasová - golfistka 
- Oto Matický – bývalý reprezentant v basketbale 
- p. Peter Bučan – pomáhal pri výrobe plagátov, diplomov na Senecký beh a celkovo 
spolupracuje s komisiou – pozvať  
- p. Széhera – pozvať  
- p. Berzediho z MY Senec – Pezinok – pozvať 
-  Oriflame – p. Červeňová  pripraví kozmetické balíčky v hodnote 500 € pre ocenených 
športovcov, mali by prísť aj z vedenia firmy ORIFLAME, lebo sa im páčia naše akcie, ktoré 
podporili a ak bude možnosť, budú v tom pokračovať – poslať pozvánku 
 
 
K bodu 4) 
- predseda komisie - vo väčšine miest na Slovensku je vypracovaná koncepcia športu na 
nejaké obdobie – aspoň na 4 roky, podnety od členov očakával, informoval sa, robia to aj 
firmy, ktoré sa zapodievajú touto činnosťou, lenže oni za vypracovanie koncepcie účtujú aj 2-
3 tis. €, komisia na toto v rozpočte nemá finančné prostriedky. Hlavnou myšlienkou 



koncepcie je okrem smerovania športu v našom meste aj to, aby bol na meste koordinátor 
športu, ktorý by zastrešoval športové dianie v meste. 
 
- p. Kolembus – bolo by potrebné zvolať zvlášť stretnutie s kompetentnými 
- Mgr. Bertok – všetky mestá Nitra, Banská Bystrica, Košice atď. majú vypracovanú 
koncepciu, všetko je vymyslené len to treba aplikovať na Senec. 
- Ing. Gubáni – skúsi požiadať svojho známeho – kompetentného v konkrétnych športových 
koncepciách, aby nám s tým pomohol. 
 
K bodu 5) 
 
Informácia tajomníčky komisie 
- na základe poskytnutých materiálov od vedúcej ekonomického odboru MsU, väčšina 
subjektov, ktorým bola v minulom roku dotácia poskytnutá vyúčtovala v lehote do 10. 1. 
2013. Niektoré subjekty boli vyzvané, aby doplnili účtovné doklady. Niektorí dali 
vyúčtovanie po termíne, alebo vyúčtovanie vôbec nedali,  títo podľa VZN č. 1/2012 budú 
musieť vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške, a v roku 2013 nebudú im poskytnuté  
finančné prostriedky. 
Takisto sa bude postupovať pri prideľovaní dotácií na tento rok – žiadosti, ktoré nespĺňajú 
podmienky čl. 7 VZN č. 1/2012 , ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu Mesta Senec a jeho dodatku č. 1 , nebudú akceptované a dotácie im nebudú 
poskytnuté. 
 
K bodu 6) 
 
- komisia vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím p. Alexandra Bordácsa, dlhoročného 
obetavého  dobrovoľného nadšenca seneckého športu. Česť jeho pamiatke! 
- predseda komisie informoval, že na základe odporúčania MsZ materiál ohľadom 
plánovaného športového centra na severe Slnečných jazier bude musieť komisia ešte raz 
prerokovať, chýba finálne stanovisko 
-  predseda komisie – nie sme informovaní, aké športové súťaže prebiehajú a kedy na školách, 
v meste,.. Požiadať Mgr. Vinczeovú, aby písomne vypracovala a poskytla komisii program 
akcií (behy, Senecká olympiáda, atď). 
 

Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie sa stretnú buď 28. 2. 2013 o 16:00 hod. 
alebo 11.3.2013 o 16:00 hod. v závislosti od dátumu mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady. 
Informáciu členom podá pani tajomníčka, na základe informácii z MsÚ. Hlavným bodom 
programu rokovania bude prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. 
 
 

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

 
 
 

Overovateľ: M. Farkas 


