
Z Á P I S N I C A   č. 4 /2017 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 21.08.2017 

 

Prítomní :  Ing. Juraj Gubáni, Ing. Gabriela Rebrošová, Mgr. Vladimír Chríbik,  Ivan 

Kolembus, František Gábriš , Patrik Pomichal, Karol Bednárik 

Ospravedlnení:  Ing. Jana Némethová, Mgr. Róbert Jonáš,                            

Prizvaní :  Ficeková Marcela – Seneckí bežci  

 

Program :  

1) Informácia predsedu komisie  

2) Informácia podpredsedníčky komisie 

3) VII. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier – organizačné zabezpečenie podujatia    

4) Rôzne 

5) Záver 

 

K bodu 1) 

Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni otvoril komisiu, privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom. Poďakoval za účasť a reprezentáciu mesta Senec všetkým športovcom, ale 

i niektorým členov komisie na domácich i celoslovenských podujatiach v poslednom období. 

Hlavným bodom programu je organizácia VII. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných 

jazier. 

 

Za overovateľa zápisnice bol určený Vladimír Chríbik. 

                         

K bodu 2) 

Podpredsedníčka komisie Ing. Gabriela Rebrošová podala členom komisie informáciu 

o vzdaní sa členstva v Športovej komisii MsZ s účinnosťou od 1.9.2017. Oznámila, že od 

1.9.2017 nastupuje na Školský úrad ako športový referent. Vyjadrila presvedčenie, že naďalej 

bude úzko spolupracovať s komisiou a bude sa snažiť intenzívnejšie a systematicky pracovať 

na zlepšení komunikácie so športovými klubmi i školami. 

Predseda komisie uviedol, že návrh nového člena komisie športu bude predkladať primátor 

Mesta Senec, nakoľko pani Rebrošová bola nominantkou vedenia Mesta a to do najbližšieho 

zastupiteľstva, t.j. do 14.9.2017. Poďakoval jej za doterajšiu spoluprácu ako členky komisie 

a teší na ďalšiu, už v jej novej úlohe. Na najbližšom zasadnutí komisie športu bude nový člen 

predstavený a zvolí sa podpredseda komisie na čas do skončenia volebného obdobia.  

.  

 

K bodu 3) 
Nasledujúca komisia sa bude konať v Amfiteátri (Parku oddychu) v pondelok 18.9.2017 

o 17,00 hod. kde okrem pripraveného programu bude záverečná príprava a kontrola úloh na 

zdarný priebeh VII. ročníka Seneckého behu. Manuál Seneckého behu bude aktualizovaný 

a dopracovaný tak, aby bol použiteľný nielen pre VII. ročník, ale aj pre všetky nasledujúce.  

Úloha: 

Dopracovať a aktualizovať Manuál Seneckého behu okolo Slnečných jazier a preposlať 

všetkým členom komisie a pani Marcele Ficekovej 

Z: Rebrošová                T: 25.8.2017 

 



Kategórie a časový rozvrh zostávajú nezmenené. Je potrebné aktualizovať program 

a zaktivizovať kluby a školy na účasti a dobrovoľníctve pri SB.   

 

Úloha: 

Pripraviť mail na oslovenie a výzvu  športových klubových a škôl  na dobrovoľnícku pomoc 

pri organizácii, programe a účasti na SB. 

Z: Rebrošová                                                                                 T: 25.8.2017 

 

Úloha: 

Spustiť registráciu. Propagovať VII. ročník SB prostredníctvom FB stránky. 

Z: Gubáni, všetci členovia komisie                                               T: 23.8.2017 

 

Úloha: 

Zohnať jedného sponzora – pitný režim, darčekové predmety, školské potreby, výživové 

doplnky  s možnosťou propagácie, resp. stánku sponzora v priestoroch SB.  

Z: každý člen komisie              T: 18.9.2017 

 

Novinkou behu budú nové propozície. Štartovné dospelí – dobrovoľné min. 3,00 EUR. 

Vyzbierané peniaze budú použité na charitatívny účel. 

Úloha: 

Predložiť návrh na použitie finančných prostriedkov na charitatívny účel. 

Z: každý člen komisie                T: 18.9.2017 

 

K bodu 4) 

V rôznom predseda komisie požiadal členov komisie o mailové potvrdenie o prečítaní 

a splnení úloh do 18.9.2017. 

K bodu 5) 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval všetkým za účasť 

a ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Rebrošová                                                                  Ing. Juraj Gubáni 

podpredsedníčka komisie                                                                predseda komisie 

 

 

 

 

Mgr.Vladimír Chribík 

overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 
 


