
 
Z Á P I S N I C A   č.  4 

 
                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 20. 5. 2013 
 
 
Prítomní:  Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, Mgr. Chríbik, Mgr. Mrva, I. Kolembus 

Ing. Rebrošová, Mgr. Lovíšková 
Ospravedlnení:  M. Farkas, K. Bednárik 
Prizvaná:   H. Nemcová – viceprimátorka – ospravedlnená,  

  
 
Program : 
 
1. Aktuálne dianie – informácie predsedu KŠ 
2. Projekt „Daj LIKE športu v Senci“ 
3. Prípravy 3. ročníka Seneckého behu okolo SJ – 28.9.2013 
4. Rôzne 
 
    Kvôli ospravedlnenému meškaniu predsedu komisie dnešné rokovanie zahájil podpredseda 
Mgr. Bertok . Prítomní členovia súhlasili so zmenou poradia dnešného zasadnutia a pristúpili 
k prerokovaniu 3. bodu  programu. 
 
K bodu č. 3 
 
Prípravy 3. ročníka Seneckého behu okolo SJ –  beh sa uskutoční 28. 9. 2013. 
Ďalšie informácie podával člen komisie Mgr. Vladimír Chríbik 
- vyznačiť trasu v areáli jazier 
- kategórie by mali byť tie isté ako vlani + navrhoval by ďalšiu kategóriu – najpočetnejšia   
rodina  
- časomiera je objednaná 
- vecné ceny + diplomy 
- štart – ako vlani 
- šatne – tiež 
- bude treba viac traťových komisárov – aspoň 20 
- prezentácia aj cez internet 
- školský úrad zaangažovať – školy, telocvikárov 
- občerstvenie zabezpečiť 
- zosúladiť činnosť časomeračov s prezentáciou 
- na najbližšie zasadnutie prizvať p. Richmana – časomerač, Mgr. Kubliniaka – vedúceho 
odboru školstva a p. Dorčákovú 
-  zabezpečiť sanitku – K.Bednárik 
- ozvučenie – R. Matejka 
- moderátor – bez nároku na odmenu sa hlási p. Štefan Krajčovič 
- vynecháme ten odklon k Réci, iba v areáli jazier, kto má záujem o dlhšiu trať – aktívni 
bežci, profesionáli, bez určenia veku – môžu dve kolá cca 10 km , malé deti – škôlkari by 
mohli súťažiť v amfiteátri  
- BSK – beh by mohol byť aj pod ich záštitou – Mgr. Lovísková 
- plagáty, vylepiť oznamy na chaty na Slnečných jazerách, že sa koná beh 
- požiadať Piccard Senec o požičanie vysielačiek 



Mgr. Chríbik pripomenul, že na jazerách nevidel ani 1 dopravnú značku, je tam veľa 
športovcov – bežci, korčuliari, cyklisti a takisto veľa osobných áut – ľahko môže dôjsť 
k nejakému nešťastiu 
 
Uznesenie č. 5/2013 
 
Komisia športu žiada SCR o zabezpečenie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti športovcov 
v areáli Slnečných jazier v Senci (dopravné značenie – vodorovné, zvislé).  
 
Hlasovanie :                      Za :        7                      proti:  0             zdržal sa : 0  
 
K bodu č. 1 
 
Aktuálne dianie – informácie predsedu KŠ 
- poďakoval prítomným za pomoc pri zabezpečení Športovca roka, takisto p. Červeňovej 
z Oriflame Slovensko za hodnotné sponzorské balíčky pre ocenených športovcov 
- Šíp Piccardu – vydarená akcia s doteraz rekordným počtom účastníkov 
- hádzanárky Piccardu obsadili v súťaži 4. miesto 
- hokejbalové ihrisko na Novomeského ulici sa dokončuje 
- Microliga – organizovalo  ju minulý víkend  GABBO – vydarená akcia 
- vysvetlil prečo sa zdržal hlasovania na MsZ pri odsúhlasovaní dotácií 
 
K bodu č. 2 
 
Projekt „Daj LIKE športu v Senci“ 
Informácia predsedu komisie – akcia sa uskutočnila 16. mája na ZŠ Mlynská, zúčastnili sa 
úspešní seneckí športovci – Lucia Debnárová, Zuzana Kamasová, Katka Tučnovičová a Tibor 
Labuda. Lucii Debnárovej pomáhal Ivan Gregorička z AWK Senec. 
Snaha odlákať deti od počítača, kde trávia čoraz viac času a ich záujem nasmerovať na šport. 
Deti si zacvičili s prítomnými majstrami sveta, čo ich veľmi zaujalo. Poďakoval športovcom 
a moderátorovi p. Gregorovi Marešovi za účasť. Chcel by to rozšíriť aj na ostatné školy.  
 
K bodu č. 4. 
 
Rôzne 
- pozvanie na Májový futbalový turnaj dňa 24.5.2013 a megaturnaj vo futbale – Ivan 
Kolembus 
- otvorenie plážového ihriska na juhu SJ – 8. júna, predbežne – uskutoční sa hádzanárske 
stretnutie Piccard – Győr, a reprezentácia SR v plážovom futbale s Rakúskom 
- 20. 7. sa uskutoční 2. ročník turnaja v plážovom futbale 
- FMS – ukončenie 1. júna – predseda komisie pozýva všetkých prítomných na posledné 
zápasy, posedenie 
- Ing. Rebrošová – 1. júna sa uskutoční GABBO CUP na SJ. 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov dnešného rokovania predseda komisie Ing. Gubáni 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. Najbližšie zasadnutie komisie 
by malo byť 2. septembra 2013. 
 
Tajomníčka komisie:                                                                          Predseda komisie: 
 Bc. A. Bondorová                                                                              Ing. Juraj Gubáni  


