
Z Á P I S N I C A   č.  1/2016 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 1.2.2016 

 
Prítomní : Ing. Juraj Gubáni,   Mgr. Vladimír Chríbik,  Ivan. Kolembus, 
Ing. Jana Némethová, František Gábriš,  Ing. Gabriela Rebrošová, Karol Bednárik 
Ospravedlnení :   Patrik Pomichal, Mgr. Róbert Jonáš                               
Prizvaný : Ing. Dušan Badinský – viceprimátor - ospravedlnený 
Program :  
1) Informácia predsedu komisie  
2) Športovec roka 2015 – nominácie, určenie zoznamu najlepších športovcov, 
    organizačné zabezpečenie podujatia 
3) Rôzne 
4) Záver   
 
K bodu 1) 
Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných privítal, oboznámil ich s programom 
dnešného zasadnutia , za overovateľku zápisnice určil Ing. Rebrošovú.  Navrhol hneď zmenu 
programu – bod č. 3) Rôzne , aby sa posunul pred ostatné body z dôvodu, že na zasadnutie sa 
dostavili predstavitelia Plaveckého klubu AZETA, ako aj rodičia detí a chceli predostrieť 
problém s plavárňou.  
 
Hlasovanie          za:  7                                       proti:  0                 zdržal sa : 0 
 
Slovo dostala predstaviteľka PK Azeta Mgr. Kertésová , ktorá opísala situáciu, do ktorej sa 
dostali: 3 roky trénujú v Aquaparku Senec, všetko OK, do 31.5.2016 mali podpísanú zmluvu 
na používanie plaveckého bazéna, avšak Aquapark Senec im túto vypovedal k 31.10.2015, 
a založil si vlastný plavecký klub – Swimmclub . Majú vyše 200-člennú základňu, robia kurzy 
základného plávania, plavecké tréningy a výkonnostné plávanie, hobby plávanie detí 
a dospelých, rehabilitačné plávanie, dlhoročnú prax, majú certifikovaných  trénerov. 
Swimmclub ich nepustí do bazéna a chce im aj „kradnúť“ deti z klubu, majú 20-25 detí 
z ostatných PK klubov. Teraz trénujú aj v Čilistove, čo je časovo aj finančne nevyhovujúce 
pre deti. Žiadala podporu komisie športu na vyriešenie problému. 
- Ing. Gubáni – už bol informovaný o situácii v PK, absolvoval v decembri stretnutie 
s vedením Aquaparku. Plaváreň vraj bola stratová, je to súkromná prevádzka, odporučil 
predstaviteľom PK Azeta, aby svoj problém predostreli na najbližšom zasadnutí MZ 
11.2.2016. Požiadal Mgr. Kertésovú, aby mu nahlásila počet detí s trvalým pobytom v Senci  
-Mgr. Chríbik – či rokovali aj s majiteľom? 
-Ing. Némethová – tam je mestský vrt, ktorý dostali za 100 €. 
 
K bodu 1) 
-v poslednom období viacero akcií, Trojkráľové kúpanie, turnaje mali volejbalisti, 
basketbalisti, slovenskí FootGolfisti (hráči klubu FootGolf Senec) sa v januári zúčastnili 
Majstrovstiev sveta v Argentíne, veľmi dobré výsledky – Ján Kozák ml. 3. miesto, družstvo 
skončilo na 6. mieste. 
 
K bodu 2) 
Slávnostné odovzdávanie cien Športovec roka 2015 mesta Senec sa uskutoční 9.3.2016 
v kinosále MsKs o 17,00 hod. 



Ocenení budú športovci:  
 
Kategória jednotlivci  
 
Pavol Bitto – karate, Matej Sninčák – plutvové plávanie, Michaela Szabóová – plutvové 
plávanie, Renáta Siposová – fitness, Lenka Vandáková – plážový volejbal, Lucia Nagyová – 
nat. kulturistika, Tomáš Bartko – FootGolf, Marián Chríbik – rekreačný beh, Dominik Poizl- 
lukostreľba, Samuel Hanák – basketbal 
 
Kategória Športové kolektívy 
SPORT CLUB Senec – mladší žiaci v hádzanej,  Klub AWK Senec, ŠK Senec – futbal U-11 
 
Kategória Skokan roka 
Tatiana Bollová – plávanie, Matej Kákoš – hádzaná 
 
Kategória – Zaslúžilý  funkcionár, tréner 
MUDr. Miroslav Babiak – športový lekár 
 
Športová Cena primátora 
Ján Kozák ml. – FootGolf, Lucia Debnárová – armwrestling. 
 
Hlasovanie                   za : 6                           proti : 0          udržal sa : 0 
 
Hlasovania sa zúčastnili iba šiesti členovia komisie, nakoľko sa p. Karol Bednárik v priebehu 
zasadnutia ospravedlnil, kvôli pracovným povinnostiam musel odísť. 
 
Internetové hlasovanie sa uskutoční na webovej stránke mesta do 21.2.2016. 
 
Organizačné zabezpečenie 
- program sa pripravuje, kluby by sa mali nejakým krátkym programom prezentovať, osloviť 
známych športovcov resp. funkcionárov na odovzdávanie cien, na výzdobu tričká, lopty, siete 
do MsKS, moderovať bude Filip Mentel, prezentácia ocenených na plátne – poslať fotografie 
Róbertovi Jonášovi, ceny – plakety pre ocenených. 
 
K bodu 4)  
Predseda komisie ukončil dnešné zasadnutie a určil termín ďalšieho zasadnutia komisie športu 
na  7.3.2016 o 16,00 hod. . 
 
 
 
Tajomníčka komisie:                                                                              Predseda komisie: 
 Bc. Alžbeta Bondorová                                                                          Ing. Juraj Gubáni 

 
 
 

Overovateľ: Ing. Gabriela Rebrošová 


