
Z Á P I S N I C A   č. 2/2015 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 2.3.2015 

 

Prítomní : Ing. Juraj Gubáni,   Mgr. Vladimír Chríbik,  Ivan. Kolembus, Karol  Bednárik,                          
František Gábriš, Patrik Pomichal, Ing. Gabriela Rebrošová 
 
Ospravedlnení : Ing. Jana Némethová, Mgr. Róbert Jonáš  
 
Prizvaný : Ing. Dušan Badinský – viceprimátor 
 
Program :    
1)  Zahájenie, informácia predsedu komisie športu  
2 ) Športovec roka 2014 – organizačné zabezpečenie 
3)  Rôzne 
 

K bodu 1) 

Predseda komisie Ing. Gubáni srdečne privítal pána viceprimátora a prítomných členov, za 
overovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia určil Mgr. Vladimíra Chríbika a zahájil 
rokovanie. 
Podujatia :  
-  plesy športových klubov a rôzne športové podujatia 
-  prenájom plážového ihriska pre SAPF odsúhlasený v MsZ 
-  PICCARD – vyhlásenie najlepších športovcov klubu 
 

K bodu 2) 

- ukončené internetové hlasovanie športovca roka 2014 – najviac hlasov dostala Ivana 
Martišovičová – 2337 
-  návrhy na plakety sú hotové, plakety by mali byť v piatok 
-  moderátor akcie vo štvrtok sa zastaví, dohodnúť hodinu 
-  na odovzdávanie cien zo SFZ prídu p. Jozef Kliment - gen. sekretár SFZ a p. Ján Greguš – 
technický riaditeľ SFZ, predseda komisie pozval aj pána Singera – viceprezidenta Slovenskej 
volejbalovej federácie – ešte sa nevyjadril. By bolo dobré ešte zabezpečiť zo zväzov 
z ostatných športov /basketbal, hádzaná, ../. Hádzanárom pošle pozvánku predseda komisie. 
- na odovzdávaní cien budú chýbať Adrián Gábriš a Svätoslav Bollo – lyžiarsky výcvik zo 
školy – prídu za nich prevziať ceny rodičia 
-  športovcov, ktorí neposlali fotografie, vyzvať ich pre vytvorenie prezentácie – premietanie  
-  dresy, lopty na výzdobu doniesť do MsKS 
    
K bodu 3) 

- novovzniknutý futbalový klub MŠK Senec bude robiť nábor detí 14.3 a 21.3.2015 
- chystá sa megaturnaj ŠK Senec 
- 22. ročník Seneckej ruky sa uskutoční 27. – 29. marca v kinosále MsKS 
- Ing. Rebrošová – Stars for Stars – v nedeľu mali výber najšikovnejších detí z celého 
Slovenska na ZŠ Mlynskej, medzi vybranými sú traja Senčania, ročníky 2003 a mladší 
- GABBO CUP sa uskutoční 23. a 24. mája 



- Mgr. Chríbik – ohľadom masového športu – veľa ľudí beháva okolo SJ, psíčkari tam chodia 
venčiť svojich psov, MsP aby si ich viac všímala 
- sú schválenené financie na rekonštrukciu ZŠ Mlynská, či tam bude aj priestor pre atletiku  
- cyklistický chodník smerom na Récu by bolo potrebné vybudovať   
- Ing. Badinský – MsP teraz špeciálne kontroluje psíčkarov 
- Ing. Gubáni – s bežeckou dráhou na Mlynskej sa ráta, všetko záleží od financií – je 
pripravená štúdia, v spolupráci s riaditeľom školy sa zháňajú financie 
- p. Gábriš – turnaj v plážovej hádzanej sa uskutoční 26. – 28. júna, už sú prihlásené špičkové 
družstvá z Európy 
- p. Kolembus - na výročnej schôdzi GaFuGa sa dohodli, že priestory, ktoré využívajú  
v amfiteátri zrekonštruujú na vlastné náklady, tradičný májový turnaj seneckých podnikov sa 
uskutoční 15.5.2015. 
     Po vyčerpaní všetkých bodov predseda komisie Ing. Gubáni poďakoval všetkým za účasť 
a ukončil rokovanie. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 30.3.2015.    
 
 
 
Tajomníčka komisie :                                                                            Predseda komisie : 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                           Ing. Juraj Gubáni 
 
 
 

Overovateľ zápisnice : 
Mgr. Vladimír Chríbik 


