
Z Á P I S N I C A   č.  1/2017 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 30.1.2017 

 
Prítomní : Ing. Juraj Gubáni,  Ivan. Kolembus, František Gábriš,  Ing. Gabriela Rebrošová, 
Karol Bednárik 
Ospravedlnení :  Ing. Jana Némethová, Mgr. Vladimír Chríbik,  Patrik Pomichal, Mgr. Róbert 
Jonáš                               
Prizvaný : Ing. Dušan Badinský – viceprimátor – ospravedlnený 
Program :  
1) Úvod 
2) Príhovor  predsedu komisie  
3) Športovec roka 2016 –návrhy, výber najlepších športovcov, 
4) Športovec roka Mesta Senec za rok 2016  -  organizačné zabezpečenie  
5) Rôzne 
6) Záver   
 
K bodu 1) 
Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných srdečne privítal, oboznámil ich s programom 
dnešného rokovania, s ktorým prítomní súhlasili. Za overovateľa zápisnice z dnešného 
rokovania určil p. Ivana Kolembusa. 
 
K bodu 2) 
V uplynulom období bolo veľa rôznych športových podujatí na území mesta , komisiu športu 
čakajú 2 hlavné udalosti – vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2016, ktoré sa 
uskutoční 15. 3. 2017  o 17:00 hod. v kinosále MsKS, a VII. ročník Seneckého behu okolo 
Slnečných jazier, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.9.2017. 
 
K bodu 3) 
Členovia z podaných návrhov vybrali športovcov s najlepšími výsledkami na ocenenie, 
niektoré kategórie ešte doplnili . 
Ocenení budú : 
Kategória jednotlivci – 10 športovcov – bez poradia : Richard Schwartz – plávanie, 
Svätoslav Bollo – plávanie, Lucia Debnárová - armwrestling, Rebeka Némethová – 

jazdectvo-drezura,  Tomáš Bartko – FootGolf, Markéta Fiedorová – plávanie,  Dominika 
Feketová  a Tomáš Tanka – latinskoamerické tance,  Lukáš Dóka – beh, Sylvia Urbancová – 
beh, Jaroslav Antalič ml. – motokros. 

Kategória  športové kolektívy – SPORT CLUB Senec – družstvo plutvové plávanie , 
FootGolfový klub Senec – družstvo mužov a žien, PICCARD Senec – Potápačský klub. 

Kategória Skokan roka – Rebeka Režná – FootGolf 

Kategória zaslúžilý funkcionár, tréner – László Mészáros  

Športová cena primátora – Vladimír Lysičan . 

Internetové hlasovanie sa uskutoční na web stránke mesta od 1.2. do 20.2.2017, cenu získa 
športovec  s najväčším počtom hlasov. 



K bodu 4) 

- prezentácia , fotografie športovcov dodať Róbertovi Jonášovi – pripraví prezentáciu 
- dresy, športové úbory, siete, atď. na výzdobu pódia priamo do MsKs 
- ceny, trofeje – Gaudio – požiadať o cenovú ponuku (ceny by sa nemali meniť ako minulý 
rok) 
- športové kluby vyzvať -  vystúpenie na odovzdávaní cien 
- známe osobnosti osloviť na odovzdávanie cien 
- plagát  je objednaný (zaslať ho členom komisie v elektronickej podobe) 
Tajomníčka komisie informovala o príprave galaprogramu – vystupovať bude Old School 
Brothers – M. Žilka – finalista Superstar, senecký tanečný súbor Ladies, moderovať bude 
Filip Mentel.  
-Ing. Rebrošová – na odovzdávanie cien príde Ľ. Lintner, možno M. Šatan alebo P. Bondra – 
známe osobnosti slovenského hokeja 
- I. Kolembus – osloví V. Weissa – bývalého reprezentačného trénera futbalistov SR, zatiaľ 
nie je isté, či tu bude. 
 
 
K bodu 5) 
- Ing. Rebrošová – predtým bolo samozrejmé, že si športové kluby pomáhali vzájomne, teraz 
si kladú prekážky, šport má spájať, nie rozdeľovať. Tábor pre deti v decembri, vyskytli sa 
nečakané problémy s priestormi, pomohli jedine futbalisti. Vyslovila poďakovanie MŠK 
Senec, 
- Ing. Rebrošová zachytila výzvu SZĽH – športová – hokejová hala – podpora od štátu, či to 
prišlo aj do Senca? 
- členovia komisie vyslovujú súhlas na zapojenie sa mesta Senec do tejto výzvy za postavenie 
haly, 
- Komisia športu sa zaoberala slabou odozvou klubov na nomináciu športovca, 
- Komisia športu vyslovuje poďakovanie mestu – basketbalové koše, sklopné, plastové, 
turnajové v telocvični ZŠ A. Molnára, 
- na Komisii cestovného ruchu bol prejednávaný projekt – výstavba športového areálu na 
Slnečných jazerách – juh, na mieste bývalej drevenej dediny, do našej komisie sa to 
nedostalo. 
  
 
 
K bodu 6) 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval všetkým za účasť, 
najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať 27.2.2017. 
 
     
                                                              
                                                        Ivan Kolembus 
                                                   overovateľ zápisnice                      
 
  
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                           Ing. Juraj Gubáni 
   tajomníčka komisie                                                                               predseda komisie 
 
 


