
Z Á P I S N I C A   č.  1/2015 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 2. 2. 2015 

 

Prítomní : Ing. Juraj Gubáni,   Mgr. Vladimír Chríbik,  Ivan. Kolembus, Karol  Bednárik,                        
Ing. Jana Némethová, František Gábriš, Patrik Pomichal, Mgr. Róbert Jonáš 

Ospravedlnená : Ing. Gabriela Rebrošová 

Prizvaný : Ing. Dušan Badinský - viceprimátor 

Program :    

1) Uvítanie a predstavenie nových členov komisie 

2) Všeobecná informácia predsedu komisie športu  

    a) Voľba podpredsedu komisie športu 

    b) Informácia o prenájme plážového ihriska na juhu Slnečných jazier Slovenskou     

        asociáciou  plážového futbalu  ( SAPF) 

3) Športovec roka – nominácie, určenie  zoznamu športovcov  na ocenenie 

4)  Rôzne 

 

K bodu 1) 

Predseda komisie Ing. Gubáni srdečne privítal pána viceprimátora a prítomných členov, 
vzájomne ich predstavil a za overovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia určil Ivana 
Kolembusa.  

 

K bodu 2) 

- predseda komisie informoval o športových podujatiach, ktoré sa udiali v poslednom období : 
Silvestrovská ruka v pretláčaní, Trojkráľové kúpanie, Majstrovstvá Slovenska v šport. 
Tancoch, ... . Poprosil prítomných zástupcov športových klubov, aby v dostatočnom predstihu 
informovali o športových podujatiach, aby sa tieto mohli zverejniť na stránke mesta a FB 
stránke Komisia Športu Senec. 
-  predložil návrh činnosti KŠ a termín zasadnutí,  
- ciele  na najbližšie obdobie – vypracovať koncepciu športu v Senci, prioritou je úspešné 
zorganizovanie 5. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier 
- uvažuje sa o výjazde poslancov MsZ a členov KŠ do športových hál na Slovensku, resp. 
možno aj do zahraničia. 
 
 
 



 
 
K bodu 2b) 
 
Slovenská asociácia plážového futbalu, ktorá má už sídlo v Senci, požiadala mesto o súhlas  
na prenájom plážového ihriska  na juhu Slnečných jazier  od PICCARDu Senec, ktorý má toto 
ihrisko v dlhodobom prenájme. Pretože SAPF nemá domovské ihrisko a organizovala by tu 
významné domáce aj medzinárodné podujatia, ktoré by zviditeľnili naše mesto a takisto by  
zveľadila plážové ihrisko aj jeho okolie, ktoré bude naďalej slúžiť aj hádzanárom, 
volejbalistom i širokej verejnosti.  
 

Uznesenie č. 1/2015 

Komisia športu pri MsZ v Senci doporučuje  Mestskej Rade  a Mestskému zastupiteľstvu 
v Senci, aby vyjadrili súhlasné stanovisko Slovenskej Asociácii Plážového Futbalu, aby 
mohla mať zmluvný vzťah s PICCARDom Senec k plážovému ihrisku na južnej strane 
Slnečných jazier v Senci. Je potrebné doriešiť veci na právnom oddelení mesta Senec, aby sa 
v prípade ďalších investícií prehodnotila dohoda o započítaní investícií a nájomného. 

Hlasovanie : 

Za :  7                                         Nehlasoval : 2 

 

K bodu 2a) – presunuté na začiatku 
 
Mgr. Chríbik sa ospravedlnil za meškanie a zapojil sa do rokovania. Predseda komisie navrhol 
za podpredsedníčku KŠ Ing. Gabrielu Rebrošovú. Keďže prítomní nenavrhli nikoho do tejto 
funkcie, hlasovalo sa o návrhu predsedu. Prítomní jednohlasne zvolili do funkcie 
podpredsedníčky  Ing. Gabrielu Rebrošovú. 
 
Hlasovanie: 
Za :   8                                              Nehlasoval: 1                           
 

K bodu 3) 

Vyhlásenie Športovec roka 2014 sa uskutoční 11. marca 2015 o 17,00 hod. v kinosále MsKS 
v Senci, moderátorom bude pán Filip Mentel, moderátor TV DiGi Sport. 

Do programu prisľúbili účasť: OZ Kataríny Madarászovej, Renáta Šípošová, basketbalový 
klub GABBO, možno VK Tajovského a hádzanári PICCARD Senec. 

- predseda vyzval prítomných, aby  oslovili  bývalých resp. terajších reprezentantov, známe 
osobnosti zo športu na odovzdávanie cien 

Prítomní vybrali z podaných návrhov na „Športovca roka 2014“ oceniť nasledovných 
športovcov (bez poradia) : 

 



Jednotlivci  

Pavol Bitto – karate  

Adrián Gábriš – hádzaná 

Peter Jankovič – lukostreľba 

Svätoslav Bollo – plávanie 

Ivana Martišovičová – plávanie 

Miroslav Malinovský – karate 

Mark Winkler – futbal 

Peter Szabo – naturálna kulturistika 

Renáta Šípošová – naturálna kulturistika 

Robert Vito – karate 

Kolektívy 

Piccard Senec – plážová hádzaná 

VK Tajovského Senec – volejbal 

ŠK Senec U-19 – futbal  

Skokan roka 

Lukáš Dóka – atletika 

Richard Schwartz – plávanie 

Timea Schwartzová – plávanie 

Diana Ivanová – aikido 

Tréner roka 

Miroslav Németh – volejbal 

Viktor Miko – futbal 

Andrej Štellár – futbal  

František Gábriš – hádzaná 

 

Zaslúžilý tréner, funkcionár: Vladimír Bertok – futbal 

Absolútny víťaz:   Lucia Debnárová – armwrestling 



 

K bodu 4) 

- Ivan Kolembus – tak ako predošlé roky, internetové hlasovanie na web-stránke mesta by 
malo byť aj tento rok. 

- Mgr. Chríbik – bol prejednaný s občanmi mesta nový  Územný plán, chýba mu v ňom vízia 
mesta z hľadiska športu, aby mesto oboznámilo občanov, aké sú a budú možnosti športovania, 
hromadného športu. 

- Ing. Badinský – ÚP sa nezaoberá víziou čo sa týka športu, mesto chce pokračovať                      
vo vybudovaní cyklotrás, na južnej strane SJ  sa vybuduje ihrisko – ľadová plocha                       
so syntetickým ľadom. 

- Ing. Némethová – mali stretnutie so zástupcom BSK, p. Findlom, ktorý má na starosti 
cyklotrasy v kraji, navrhuje ho zavolať na niektoré zasadnutie KŠ. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2. 3. 2015 o 16,00 hod. 

Po vyčerpaní všetkých bodov predseda komisie Ing Gubáni poďakoval všetkým prítomným 
za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

Tajomníčka komisie                                                                             Predseda komisie 

Bc. Alžbeta Bondorová                                                                        Ing. Juraj Gubáni 

 

 

 

 

Overovateľ: Ivan Kolembus 


