
Z Á P I S N I C A   č. 5/2015 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 7.9.2015 

 

Prítomní : Ing. Juraj Gubáni,   Mgr. Vladimír Chríbik,  Ivan. Kolembus, Karol  Bednárik,                        
František Gábriš, Patrik Pomichal, Ing. Jana Némethová , Ing. Gabriela Rebrošová 
 
Ospravedlnený :  Mgr. Róbert Jonáš 
 
Program :    
1)  Informácia predsedu komisie  
2)  Prípravy V. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier – 26.9.2015 
3)  Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018 
4)  Rôzne 
 

K bodu 1) 

Predseda komisie Ing. Gubáni privítal prítomných členov, za overovateľa zápisnice 
z dnešného zasadnutia určil Františka Gábriša a zahájil rokovanie. 
Počas leta bolo veľa športových podujatí , na ktoré sú dobré ohlasy – Majstrovstvá SR 
v plážovom futbale, Majstrovstvá SR v plážovom volejbale,  turnaj v plážovej hádzanej, atď. 
veľmi vydarené podujatia. Poďakoval všetkým za organizáciu, športové výkony – 
reprezentáciu a výbornú reklamu pre mesto Senec. 
 

K bodu 2) 

Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018 – predseda komisie navrhol, aby sa bod 3) 
prejednal ako bod  2) , s návrhom prítomní súhlasili. 

 

a/ Alternatíva č. 1 :        

 

Návrh dotácie 2016 2017 2018 

Dotácie pre športové kluby 160 000 € 180 000 € 200 000 € 

Športovec roka 5 000 € 5 500 € 6 000 € 

Ďalšie ročníky Behu okolo SJ 5 000 € 6 000 € 7 000 € 

Senecké olympijské dni, 
Senecká latka, beh zdravia 

3 800 € 4 000 € 4 200 € 

 

 



b/ Alternatíva č. 2 : 

 

Komisia športu pri MsZ žiada MsÚ a MsZ rátať každoročne s paušálnou hodnotou 2% 
z rozpočtu mesta Senec a prideliť tak výslednú sumu na Dotáciu pre športové kluby.  

ZA : 7     

Z:     0    

P:     0    

Ing. Rebrošová prišla na zasadnutie po hlasovaní, Mgr. R. Jonáš bol ospravedlnený za 
neúčasť na dnešnom zasadnutí. 

K bodu 3) 
 
Prípravy V. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier – 26.9.2015 
- sponzorov je menej na tento ročník, pitný režim prisľúbil pán Lysičan 

- Piccard – stany, vysielačky 

- vyzbieraná suma -  štartovné 3€ od dospelých účastníkov behu sa odovzdá 10-ročnému 
futbalistovi ŠK SFM Senec Adamovi Petruchovi, ktorého zasiahla zákerná chorobou – 
výťažok bude použitý na liečbu  

- 20.9.2015 sa uskutoční FootGolfový turnaj v Tomášove na podporu liečby Adama Petrucha 

- umiestnení 1.-3 . behu vo všetkých kategóriách dostanú v igelitových taškách  upomienkové 
predmety, zabezpečiť 60 ks 

- nahlásiť počet ľudí na trati – GAFUGA 

- kúpiť plastové poháre a zicherky – pani Bondorová 

- objednávky poslať p. Matejkovi, p. Richterovi, p. Kováčovi a p. Martišovičovi 

- plagáty vyrobí p. Šelesták 

- stupeň víťazov, kužele zabezpečí p. Pomichal  

- bufet – p. Albertus a p. Gábriš 

- vyznačenie trasy – p. Chríbik, Kolembus 

Oficiálne zahájenie o 10:00 hod, pozvaní  sú primátor a viceprimátor mesta 

K bodu 4) 

Rôzne 

- Mgr. Chríbik – chýba zrkadlo v zákrute  na juhu SJ, cyklistický chodník by mohol byť  



  vybudovaný od poslednej severnej brány po cintorín Reca 

- Ing. Némethová – bolo by dobré vybudovať osvetlenie na beach ihrisku na juhu SJ 

- Ing. Rebrošová – basketbalový turnaj s deťmi sa uskutoční na ZŠ Mlynská už tento týždeň, 

 bude 1-dňový. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Bc. Alžbeta Bondorová                                                           Ing. Juraj Gubáni 

    tajomníčka komisie                                                               predseda komisie 

 

 

 

Overovateľ:  František Gábriš 

 


