
Z Á P I S N I C A   č.  3 
 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 9. 6. 2014 
 
 
 
Prítomní: Ing. Gubáni, Mgr. Bertok,  Mgr. Chríbik, Mgr. Lovíšková, p. Farkas 
Ospravedlnení : Helena Nemcová-viceprimátorka, Mgr. Mrva, p. Bednárik, Ing. Rebrošová, 
                         p. Kolembus 
Program :    
1) Zahájenie, informácie predsedu KŠ   
2) Senecký beh okolo Slnečných jazier – 4.ročník - prípravy 
3) Rôzne 
 
K bodu 1) 
Predseda komisie Ing. Gubáni privítal prítomných členov komisie,  za overovateľa dnešnej 
zápisnice určil Mgr. Zuzanu Lovíškovú  
Na úvod komisie si členovia uctili minútou ticha zosnulého bývalého člena p. Harisa. 
 
Predseda komisie informoval o športových podujatiach, ktoré sa udiali v poslednom období : 
- ukončené sú viaceré súťaže 
- volejbalistky VK Tajovského si vybojovali postup do 1. ligy žien 
- dorastenci SFM Senec vyhrali 2. ligu 
- v najbližšom období sa uskutoční viacero športových podujatí ako Megaturnaj vo futbale, 
20. júna finále Detskej Futbalovej miniligy Senca na plážovom ihrisku, budú tam všetky 
školy, 5. – 6. júla Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale, 25. – 27. júla sa uskutočnia 
Majstrovstvá SR v plážovom volejbale (muži aj ženy), finále sa uskutoční v Bratislave alebo 
v Košiciach, v priebehu augusta – GaFuGa tiež pripravuje volejbalový turnaj. 
 
K bodu 2) 
Príprava 4. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier 
- tabuľky, ktoré  označujú trasu a dĺžku  behu budú osadené s ostatnými značkami na stĺpoch , 
ktoré sú na SJ. 
- na parku oddychu označenie štart-cieľ 
- Mgr.Chríbik – na juhu jazier v zákrute pri trati by bolo dobré osadiť zrkadlo, je to 
nebezpečná, nepriehľadná časť trate 
- trať bude ako minulý rok, nebudeme meniť, ani  počet kategórií 
- oznámenie o konaní behu na SCR , PZ a MsP – tajomníčka komisie 
- časomerači – p. Richterovi objednávku poslať , aj registráciu bežcov a propozície 
- zabezpečiť sanitku 
- čísla aj s menami účastníkov dáme vyrobiť, vypýtať cenovú ponuku 
- zavedie sa štartovné 3 €, vybrané peniaze budú odovzdané na humanitné účely 
- moderátor by mal ten istý ako vlani, prídu od neho aj tanečníci 
- vystupovať budú aj dievčatá z Dance Areny a Michal Kubalák –  Do Tela – funkčný tréning 
- zábrany, stoly 
- pitný režim, bufety 
- plagáty p. Bučan – požiadať vedenie mesta o odmenu p. Bučanovi v podobe napr. 
permanentiek na Slnečné jazerá – doteraz všetky plagáty, diplomy robil bezodplatne – návrh 
predsedu komisie 
- diplomy, šatne GaFuGa, osloviť dobrovoľníkov zo športových klubov 
- stupeň víťazov požiadať o požičanie OZ Senecká korčuľa 



- DJ – Robo Matejka – objednávka 
- najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8.9.2014 v sobášnej sieni, 22. 9. v Parku oddychu 
v Senci a 27. 9. 2014 sa uskutoční 4. ročník behu 
- na 8. 9. prizvať predstaviteľa najväčších športových klubov – spolupráca.  
 
K bodu 3) 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie Ing. Gubáni poďakoval všetkým za 
účasť na dnešnom zasadnutí a ukončil dnešné rokovanie. 
 
 
 
Tajomníčka komisie :                                                                       Predseda komisie : 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                    Ing. Juraj Gubáni  
 
 
 
 
                                                               Overovateľ: 
                                                    Mgr. Zuzana Lovíšková 


