
 
                                                  Z Á P I S N I C A   č. 6 
  
          zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 21. 10. 2013 
  
Prítomní:               Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, Mgr. Chríbik, I. Kolembus, M. Farkas,  
                                Ing. Rebrošová, Mgr. Lovíšková, K. Bednárik  
Ospravedlnený:    Mgr. Mrva  
Prizvaná:               H. Nemcová – viceprimátorka – ospravedlnená,  
 
 
Program :  
 
       1) Stretnutie so športovými klubmi – príprava  
       2) Dotácie – 2. kolo prideľovania  
       3) Vyhodnotenie 3. ročníka behu okolo SJ  
       4) Rôzne  
 
       Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných srdečne privítal, oboznámil ich s 
programom dnešného rokovania, ku ktorému nemali prítomní doplňujúce návrhy, za 
overovateľa zápisnice určil p. Ivana Kolembusa, a poskytol informácie o športovom dianí v 
meste za posledné obdobie:  
- nastala zmena vo vedení Volejbalového klubu Tajovského, predsedom klubu miesto p. 
Mészárosovej sa stal p. Németh  
- FMS v spolupráci so ZŠ Mlynská, vznikla Detská Futbalová miniliga Senca /DFMS/, do 
ktorej sa zapojili všetky školy zo Senca, aj Spojená škola, sú 2 skupiny, zapojili sa aj dievčatá. 
Odohrali už dve kolá na ihrisku ZŠ Mlynská, najbližšie kolo sa uskutoční vo februári / marci 
v telocvični na ZŠ A. Molnára a ZŠ Tajovského, ďalšie na ZŠ Mlynská a ukončenie na 
plážovom ihrisku Slnečných jazier – predbežne 20.6.2014. Termíny sa určujú po dohode so 
školami, aby deti vynechali z vyučovacieho procesu, čo najmenej.  
 
K bodu 1)  
 
            Stretnutie so športovými klubmi sa uskutoční 25. novembra o 17,00 hod. v sobášnej 
sieni MsÚ. Aktualizuje sa zoznam športových klubov v Senci. Program bude nasledovný – 
plán ŠK na rok, členská základňa, informácie o ich činnosti, očakávania od komisie športu, 
informácie o poskytovaní dotácie (p. predseda oslovil Ing. Matušovú, aby sa zúčastnila 
stretnutia, aby podala informácie – odpovedala na otázky klubov). Vytvorené budú linky, kde 
sa môžu informovať o podmienkach, takisto aby nezabudli dať vyúčtovanie dotácie. Návrhy 
na športovca roka by mali priniesť so sebou.  
- Mgr. Bertok – program, ktorý bol predchádzajúce roky, má svoju postupnosť, nemenil by ho  
- p. Kolembus – nech si každý ŠK prichystá informáciu o klube v lehote 3 min., plán činnosti, 
členská základňa, predstaviť svoj výbor  
- Ing. Rebrošová – aj komisia by sa mala prezentovať, čo urobila počas roka.  
 
K bodu 2)  
 
            Tajomníčka komisie informovala o žiadosti FMS o poskytnutie dotácie vo výške 500 
€ na zakúpenie sietí za bránky na futbalové mini ihrisko v areáli ZŠ, ktoré zostanú vo 
vlastníctve školy, ďalej hliníkových výstuží a nákup lôpt. Žiadosť nie je úplná, chýbajú  



prílohy, ktoré sú uvedené vo VZN č. 1/2012 a jeho dodatku č. 1. Ak budú odstránené jej 
nedostatky, primátor mesta rozhodne o poskytnutí dotácie.  
- Mgr. Chríbik oponoval predsedovi komisie, že sa preferuje na ZŠ Mlynskej iba minifutbal, 
iný šport nie a že sa pán riaditeľ Mgr. Rezník nezúčastnil okresného Behu zdravia, ktorého 
nápad s jeho usporiadaním zišiel v tom čase zo ZŠ Mlynská  
- Ing. Gubáni – zveľaďuje sa celkový areál ZŠ Mlynská, nie je to zamerané iba na minifutbal, 
na basketbalovom ihrisku by sa ma rekonštruovať povrch – nový asfalt /záleží od rozpočtu na 
budúci rok, ale bolo o to už požiadané zo stany školy, aj on ako člen Rady školy sa o tom 
rozprával s pánom Czérem/, je spravený nový projekt na dvor ZS Mlynskej - chystá sa 
vybudovanie bežeckej dráhy okolo futbalového miniihriska, tenisový kurt,.. p. riaditeľ školy 
má vizualizáciu areálu. Zháňajú sa financie.  
 
K bodu 3)  
 
Predseda komisie poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii III. ročníka Seneckého 
behu okolo Slnečných jazier, zúčastnilo sa ho 289 bežcov, 47 zaregistrovaných neprišlo  
- budúci rok by mal byť beh okolo SJ zaradený medzi bodované behy na Slovensku  
- štartovné by pre Senčanov nebolo, pouvažovať ako by sa dalo symbolické 5 € štartovné 
zaviesť pre ostatných bežcov, ktorí by toto štartovné zaplatili – pýtali sa na to aj tento rok  
- mohol by sa založiť podúčet mesta pre činnosť KŠ, kde by sa to štartovné uložilo, treba 
zistiť od ekonómky mesta, či je to možné  
- Mgr. Bertok – bežcom, ktorí by si išli zabehať 2 kolá dať nejaký limit, počas ktorého musia 
zvládnuť tieto 2 kolá, aby sa nestalo, že sa už vyhodnocujú ostatné kategórie a títo sú ešte na 
trati  
- zátarasy dať na Vodnú ul., aby sa tam nedostali autá  
- pre budúci ročník bude potrebných viac zábran  
- trate, kategórie by sme nemali meniť  
- je potrebné vyvesiť časový harmonogram priebehu akcie na tabuľu pri vstupe do Parku 
oddychu  
- poďakovanie patrí všetkým sponzorom – partnerom podujatia, zložkám mesta Senec, ktorí 
sú spomenutí vo videu z behu, ktoré je zverejnené na stránke mesta Senec v článku o behu  
- predseda komisie sa poďakoval aj Petrovi Bučanovi – grafikovi za plagáty, diplomy, mapy 
trate, ktoré vyrobil, a ktoré doteraz vždy robil zadarmo pre akcie Komisie športu.  
 
K bodu 4) 
  
-  Mgr. Lovíšková informovala, že  na zastupiteľstvom BSK bola schválená výstavba 
športovej haly v areáli Gymnázia A. Bernoláka , na cyklotrasy bude možné požiadať dotácie z 
VÚC  
- p. Kolembus – v Pezinku sa uskutočnila cyklopromenáda do vinohradov, vydarená akcia .  
 
       Po vyčerpaní všetkých bodov dnešného zasadnutia predseda komisie Ing Gubáni 
poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie. Ďalšie stretnutie komisie bude so 
športovými klubmi – 25.11.2013 o 17:00 hod.  
 
 
Tajomníčka komisie :                                                                      Predseda komisie :  
Bc. A. Bondorová                                                                            Ing. Juraj Gubáni 


