
Z Á P I S N I C A   č.  4/2015 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 1. 6. 2015 

 

Prítomní : Ing. Juraj Gubáni,   Mgr. Vladimír Chríbik,  Ivan. Kolembus,                                                      
Ing. Jana Némethová, František Gábriš,  Ing. Gabriela Rebrošová 

Ospravedlnení : Karol  Bednárik,   Patrik Pomichal, Mgr. Róbert Jonáš , Alžbeta Bondorová                          

Prizvaní : Ing. Dušan Badinský – viceprimátor, Viktor Šelesták 

Program :  

1)  Informácia predsedu komisie športu  

2)  Koncepcia športu v meste Senec na roky 2016-2020 

3)  Prípravy V. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier – 26.9.2015   

4)  Rôzne 

5)  Záver   

K bodu 1) 

 
Predseda komisie Ing. Gubáni privítal  prítomných členov a prítomných občanov a zahájil 
dnešné rokovanie. Za overovateľa dnešného zasadnutia určil Ing. Rebrošovú. 
Podujatia: v uplynulom období bolo veľmi veľa športových podujatí – basketbalový turnaj, 
futbalový turnaj GaFuGa, hádzanári, volejbalisti, deň detí, kde sa veľa športovcov 
reprezentovalo, plážoví futbalisti, atď.  
 
K bodu 2) 

Koncepciu športu  v meste Senec na obdobie 2016-2020, požiadal  členov komisie, aby 
predložili svoju koncepciu, ktorú mali vypracovať na dnešné zasadnutie.  

-Mgr. Chríbik predložil svoj návrh, koncepcia by mala byť prognostická, vzhľadom na prísun 
obyvateľov, veková kategória okolo 35 rokov, mesto by im malo vytvárať podmienky                   
na športovanie, zdravý životný štýl, koncepcia je veľmi dôležitá 

Ostatní členovia nepredložili písomne vypracovanú koncepciu  športu v Senci na najbližšie 
obdobie, vyjadrili svoje návrhy 

- Ing. Némethová – najprv sa musí zmapovať aktuálny stav, kde sú ihriská, športoviská, 
bežecké s cyklistické dráhy, atď. 

- Ing. Rebrošová – zoznam klubov už existuje, priebežne ich treba doplňovať, mala by sa 
vytvoriť pracovná skupina, ktorá si rozdelí úlohy 



- Ing. Gubáni – aj v iných mestách majú vypracovanú koncepciu, robia to firmy, ktoré majú 
na to ľudí na toto zameraných, robia 2-3 mesiace, monitorujú šport. kluby, samozrejme , že to 
majú zaplatené, z prebytku rozpočtu by sa mohli na to vyčleniť financie 

- Ing. Némethová – v Senci sa vraj má stavať hokejový štadión, vyjadril sa prezident SZĽH, 
peniaze mali ísť do Piešťan, ale Piešťany zrušili ten projekt a  vedenie nášho mesta súhlasilo 
s tým aby bol v Senci, že pozemok je vyčlenený na tento areál, Senec by ho mal 
spolufinancovať a 15 rokov spravovať. Nebolo to v MsZ, kto to odsúhlasil? 

 

K bodu 3) 

V. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier sa uskutoční 26. 9. 2015. Každý člen KŠ 
aby oslovil sponzorov, športové  kluby by mali pomôcť aj s organizovaním behu.  

3  € štartovné zostáva pre účastníkov behu nad 18 rokov, peniaze sa  odovzdajú charitatívnym 
organizáciám – prípadne iné návrhy 

- p.  Selesták – v minulosti či boli nejaké štartovacie balíky pre bežcov? 

K bodu 4) 

- po dohode s vedením mesta na jeseň by mohli členovia komisie športu  navštíviť konkrétne 
športové haly, napr. v Hodoníne, Dunajskej Strede a v Rakúsku, zaangažovaní by mali byť aj 
poslanci MsZ – osloviť ich, či by mali záujem sa daného výjazdu zúčastniť. Bola by to 
motivácia pre vybudovanie športovej haly, 

- skončila sa futbalová miniliga, 17.júna bude finále detskej miniligy, MSR v plážovom 
futbale budú 4. – 5. júla, 11.-12. júla sa bude prvýkrát v histórii na Slovensku hrať 
medzištátne stretnutie v plážovom futbale Slovensko – Česko, MSR vo volejbale sú na pláne 
15.-16.augusta. 

 

K bodu 5) 

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

 

 

Bc. Alžbeta Bondorová                                                                             Ing. Juraj Gubáni 

   tajomníčka komisie                                                                                 predseda komisie   

 

 

Overovateľka:  Ing. Gabriela Rebrošová 

 


