
Z Á P I S N I C A   č.  2/2017 

                                                    zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 27.2.2017 

 
Prítomní : Ing. Juraj Gubáni,  Ivan. Kolembus, František Gábriš,  Ing. Gabriela Rebrošová, Karol Bednárik, Ing. Jana Némethová, Patrik 
Pomichal, Mgr. Róbert Jonáš             
Ospravedlnený : Mgr. Vladimír Chríbik,                                
Prizvaný : Ing. Dušan Badinský – viceprimátor – ospravedlnený 
Program: 

1.Zahájenie 

2.Informácie predsedu komisie 

3.Športovec roka – organizačné zabezpečenie. 

4.Žiadosti o poskytnutie dotácie-návrhy 

5.Rôzne 

6.Záver 

K bodu 1) 
Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni privítal prítomných  a oboznámil ich s programom dnešného rokovania, s ktorým všetci  prítomní súhlasili. 
Za overovateľa zápisnice z dnešného rokovania určil p. Patrika Pomichala. 
 
K bodu 2) 
Keďže dnešný program rokovania je obsahovo náročný, pristúpilo sa k bodu 3). 
 
K bodu 3) 
- Ing. Gubáni – v kinosále bude treba stenu na premietanie, stolík na DATA projektor, fotografie od ocenených, ktorí ešte neposlali p. Jonášovi, 
ktorý pripraví premietanie. Propagovať aj Senecký beh okolo SJ , ktorý sa uskutoční 23.9.2017.  Z programu vypadol Pavol Bitto – karatista, 
ktorý mal pripraviť krátku ukážku, možno budúci rok. 
- Bc. Bondorová  - trofeje sú objednané,  vybavené, mali by byť hotové v 10. týždni 



- plagáty, pozvánky  sú hotové, poväčšine distribuované, v meste sú vyvesené, na webe mesta takisto zverejnené,  
- program a scenár sa dokončuje, vystúpi Miroslav „Bruise“ Žilka a Tanečná škola Old School Brothers – 3 vstupy, program pripravili futbalisti 
MŠK Senec U-13 s Patrikom  Pomichalom, takisto športovci z klubu Taekwon- Do PTF Senec a vystúpi aj senecký  tanečný súbor Ladies.     
- dohodnúť stretnutie s moderátorom na konzultáciu scenára 
- po oficiálnej časti vyhlásenia najlepších športovcov bude malá recepcia v Labyrinte  
- športové kluby - odovzdať veci na  výzdobu do MsKS. 
 
K bodu 4) 
Návrhy na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta – predseda komisie  poďakoval tajomníčke za veľmi dobre pripravené materiály do tohto bodu.  
Návrhy vedenia mesta tento rok neboli zasielané členom komisie, aby neboli ovplyvňovaní. Ďalej uviedol, že dostal návrhy od členov komisie, 
okrem jedného člena, ktorý poslal neúplnú tabuľku a s chýbajúcimi návrhmi. Preto jeho návrh berie ako nulový. Uviedol, že z návrhov, ktoré 
dostal od členov komisie vyrátal priemer, ktorý bol zaokrúhlený na sumy na 100 € a suma, ktorá vyšla, je v tabuľke.  
Navrhol, aby hlasovanie o navrhnutej výške sumy pre žiadateľov dotácií prebehlo un block a dal hlasovať o návrhu. 
Hlasovanie : 
Za :    8                       Proti :   0                        Zdržal sa :    0 
 
Návrh členov Komisie športu o poskytnutie dotácií : 
 
                                                                          
Žiadateľ Požadovan

á 
 dotácia v 
€ 

Návrh  
Komisie    
športu  

     Účel použitia 

 1.AWK Senec 7.200 4.400 1.Zabezpečenie prípravy a účasti členov klubu na súťažiach – 500 
 Nákup tréningových pomôcok a výstroje – 500 
2. 24.ročník medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou –Senecká ruka – trofeje             
1.000; techn. a organizačné zabezpečenie – 1.400; propagácia a medializácia – 1.000 



2. FootGolfový klub 
Senec 

29.000 12.000 1.FootGolfové turnaje 2017 –  sústredenie klubu /doprava, ubytovanie, technické 
zabezpečenie sústredenia, prenájom ihriska/ – 1.500; ceny, trofeje jednotlivých turnajov – 
1.000; tréningové pomôcky – prekážky, tyčky, stojany na tyčky, kruhy, tejpy, krémy, – 
500; oblečenie-klubová výstroj – polokošele, FG štucky – 1.500; propagácia – 1.500 
2.Reprezentácia Slovenska/mesta Senec: Svetová FootGolfová Tour 2017  a Európska 
FootGolfová Tour 2017 -   doprava auto, mikrobus, letenky – 4.000;  oblečenie repre. 
výstroj – 2.000 

3.Futbalová miniliga 
Senca 

4.400 3.500 Nákup lôpt a šport. pomôcok – 650; nákup cien – finále FMS – 350; tech.zabezpečenie 
chodu web stránky+web camera- video záznamy – 300; rozlišovačky, dresy, reprezentačné 
oblečenie – 550; propagácie-tričká, bannery, plagáty – 500; nákup ochranných sietí na 
ihrisko, nákup predelovacích sietí – 400; 
Rozkladací altánok – 350; štartovné na MS Slovenska - 400;  

4.GaFuGa Senec 2.500 1.800 Májový turnaj Mesta Senec – ihrisko, rozhodca, tričká, bannery, propagácia, ceny,, 
strava, bulletin, bránky, sitá, lopty, výstroj, šport. obuv – 600 
Medzinárodný turnaj v zahraničí – doprava , ubytovanie – 900;  
Celodenný volejbal vonku/hala – tričká,  ceny, bannery, propagácia – 300;  

5.GABKO n.f. 5.500 4.100 Tréningové sústredenie – zimná a letná edícia –tričká, rozlišovačky+potlač – 700;  
tréningové pomôcky – prekážky, švihadlá – 400; ceny a odmeny do súťaží – 300; prenájom 
a vstupy – 400; 
Materiálne vybavenie – pohybové a kondičné cvičenie detí – basketbal – basketbalové 
dosky, obruče a sieťky – 800; súpravy basketbal.dresov , potlač – 300; lopty – 500;  
balanč.dosky, medicimbaly, prekážky, agilit.rebríky, žinenky – 500; krycie tričká – 200;  

6. Chovatelia 
poštových holubov - 
MO 

2.000 400  
Preprava a doprava holubov na miesta štartov pretekov -400 



7. Motoklub Senec 15.000 2.300 doprava – 2.300;   

8. MŠK Senec 100.000 55.000 Materiálne zabezpečenie – dresy - výstroj, vychádz. súpravy, tričká, šport. obuv, 
pomôcky na tréning, lekárnička, bránky, sitá lopty – 25.000;  
Medzinár.turnaje v zahraničí – doprava, ubytovanie, strava, poistenie – 10.000; 
Megaturnaj – prenájom ihrísk, strava, rozhodcovia, propagácia, ceny, doprava, 
ubytovanie, pitný režim – 15.000; 
Organizačná činnosť – doprava na zápasy - 5.000  

9.PICCARD 8.000 4.300 Zimné sústr.V.Tatry- náklady na cestovné a ubytovanie – 400 
Sústredenie Chorvátsko - náklady na cestovné a ubytovanie – 3.100 
Potápačský výcvik v bazéne – prenájom bazéna – 800 

10.PK Delfín 10.500 1.900 Prenájom bazéna - 1900 

11.Senecká Korčuľa 1.500 1.500 Propagácia -250 
Materiálno-technické zabezpečenie – 1.000 
Občerstvenie pre súťažiacich - 250 



12.STK Para 2.400 1.700  
Doprava sústredenia,liga stojacich,medzinár.turnaje-500 
Medzinár.turnaje- štartovné – 800 
Materiál.zabezp./stolnotenis.mater.,oblečenie,potlač loga mesta/ - 400 
 

13.Stolnotenisový 
klub 

5.000 2.700  Cestovné náklady /súťaže,turnaje/ - 1.000, šport.potreby /rakety, stoly,sieťky/ - 
1.000, šport. výbava /tričká, tenisky/ - 700  

14.Šachový klub 3.000 1.400 Štartovné -400 
doprava – 400 
Organizácia turnajov – ceny, trofeje - 600 

15.SPORTCENTRU
M 

4.000 2.000 Nájomné telocvične -1.520 
Štartovné – 480 

16.SPORT CLUB 172.500 30.600 Domáce a zahraničné preteky ,turnaje, súťaže, sústredenia -doprava, ubytovanie, 
stravné, štartovné, turnaje ,sústredenia  - 10.500 
Prenájom haly, bazénu a posilňovní – 15.600 
Materiálno-techn.zabezpečenie /zdrav.služba, medajle, reklamný materiál,uteráky, 
poháre, PHM, plyn na kúrenie ,batérie, plagáty, banery, tričká, dresy, trenírky, štucne 
chrániče, lopty,kancelárske potreby, tréning.pomôcky, tašky, lepidlá, sieťky, piesok, pásky, 
potápačský materiál / - 4.500 
 



17.ŠŠK GAB 11.260 4.200 1.Zabezpečenie priestorov na tréningy a súťažné zápasy 
Telocvičňa SOŠ Kysucká – 1.900 -prenájom 
2.Turnaj GABBO Cup 2017 
Tričká hráčov a usporiadateľov – 220 
Diplomy,medajly,občerstvenie – 180 
3.Materiálno-techn.zabezpečenie basketbalového klubu 
Basketbalová súprava-dresy s potlačou – 1.500 
Basketbalové lopty,pomôcky a pom. na tréning – 400 
 

18.Taekwon-Do 
PTF 

3.000 2.600 Multifunkčné  obojstranné tatami – 1.000 
Špec.prerážacie dosky – 300 
Telocvičňa – 500 
Súťaže – doprava 300 
Chrániče, tréning.pomôcky - 500 

19.VK GAB Senec 21.300 7.600 Prenájom telocvične – 4.000, MTZ – 1.500; turnaje – ceny, propagácia – 1.000; doprava – 
1.100 

Spolu: 408.060 144.000  

 

- člen komisie p. Gábriš vyjadril nespokojnosť, že pre SPORT CLUB Senec je navrhnutá suma približne toľko ako vlani, oni hrajú súťaže         
na iných úrovniach, Svetový pohár hádzanárok, Európsky pohár, atď., takisto plavci, preto im vznikajú vyššie náklady. Pre MŠK Senec je 
navrhnutých 55 tis. €, hrajú 6. ligu. 



- voči tomu sa ohradil  P. Pomichal 

- Ivan Kolembus – na čo to teraz rozoberá, hlasovanie je un block, to nie je, že sa bude po jednom hlasovať, MŠK tiež platí za prenájom 
telocvične, za bazén a futbal je v Senci tradícia. 

- Ing. Gubáni – presne sa vyrátal priemer návrhov od členov, takto to vyšlo, toto ide do MsR. 

- Ing. Némethová – pri zúčtovaní dotácií sa dáva správa za celoročnú činnosť, bolo by dobré , keby sa prikladalo k žiadosti. 

Nakoniec dal predseda komisie hlasovať. 

Hlasovanie o výške poskytnutých dotácií: 

Za :    7                      Proti :   0                        Zdržal sa :    1  
Potom členovia komisie športu pristúpili k určeniu účelu  použitia dotácií podľa požiadaviek jednotlivých športových klubov a OZ. Člen komisie 
František Gábriš požiadal o súhlas, aby SPORT CLUB  Senec, keďže mu bola navrhnutá výrazne nižšia suma ako požiadali, rozpis použitia 
nahlásili tajomníčke komisie v najbližších dňoch, s čím členovia komisie súhlasili. Za VK GAB  Senec navrhla účel použitia  Ing. Jana 
Némethová, pretože v žiadosti VK nerozpísal presný účel požitia fin. prostriedkov. 

Hlasovanie o účele použitia dotácií : 

Za :    8                      Proti :   0                        Zdržal sa :    0 
 
K bodu 5) 
- Ing. Rebrošová – zistila, že v predstavenstve ŠŠK GAB figuruje naďalej jej meno, ona sa písomne vzdala v r. 2015 
- tajomníčka komisie - ŠŠK GAB dal overenú zápisnicu č. 4/14 zo dňa 6.9.2014 o Predstavenstve ŠŠK GAB Senec 
- predseda komisie – nech vyzve písomne Predstavenstvo ŠŠK GAB Senec, aby ju vymazali z predstavenstva a nahradili iným členom. 
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil dnešné zasadnutie Komisie športu s tým, že sa 
všetci stretneme 15. 3. 2017 v kinosále MsKS. 
 
                   Tajomníčka komisie:                                                                                                                                       Predseda komisie: 

Bc.Alžbeta Bondorová                                                                                                                                       Ing. Juraj Gubáni 
Overovateľ: 

Patrik Pomichal 


