
Z á p i s n i c a     č. 1/2017 
zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 11. 1. 2017 

____________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie 31. ročníka Silvestrovského behu  

3.  Príprava ankety Športovec roka 2016 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

k bodu č. 1 

           V úvode rokovania predseda Mgr. Peter Hutta privítal členov komisie pre šport a 

oboznámil ich s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2 

 V posledný deň roka 2016  zorganizovalo Mesto Senica v spolupráci s komisiou 

pre šport 31. ročník Silvestrovského behu. Zúčastnilo sa ho 340 pretekárov, z toho 177 

detí a 163 dospelých. Veľa pretekárov a aj nepretekajúcich Seničanov sa zúčastnila 

spomienkového behu, behu pre zdravie. Začala sa tvoriť  nová pekná tradícia. Na 

preteku bolo odovzdaných 84 cien v 27 kategóriách, Seničanovi a Seničanke s najlepším 

časom a najstaršiemu pretekárovi.  

Komisia sa zaoberala aj postrehmi a návrhmi. Do budúcnosti by bolo vhodné najmenším 

pretekárom odovzdávať ceny prvým trom hneď pri dobehu. Pouvažovať nad výrobou 

reklamného nafukovacieho oblúka s logom mesta, ktorý by sa používal pri organizovaní 

Záhoráckeho maratónu, Silvestrovského behu i iných akciách organizovaných mestom.. 

 

K bodu č. 3 

 Dňa 27. 2. 2017 sa uskutoční v dome kultúry vyhlásenie ankety Športovec roka  

2016. Moderátorom podujatia bude Ing. Lidaj. Osloviť TJ a športové kluby, zaslať 

návratky s nomináciami na najlepších v roku 2016 – zodpovedná E. Mášiková. 

  

K bodu č. 4 

- Pavel Klečko predniesol členom komisie pre šport požiadavku HK 91 na 

posunutie termínu výroby ľadu na zimnom štadióne v Senici na 1. augusta 

2017. V roku 2016 sa začalo s výrobou ľadu v polovici augusta, čo je dosť 



neskoro vzhľadom na začiatok sezóny. Požiadavku adresovať primátorovi 

mesta s cieľom hľadať možnosti výroby ľadu podľa požiadavky. 

- TJ a športové kluby pod hlavičkou CVČ využívajú športové zariadenia vo 

vlastníctve mesta. Je potrebné zvolať všetky TJ a športové kluby a dohodnúť 

spôsob dokladovania využívania týchto zariadení. 

 

Uznesenie č. 1/2017 

Pozvať zástupcov  TJ a športových klubov v meste Senica  na pracovné stretnutie 

s vedením mesta. Prizvať JUDr. Jankovičovú, Mgr. Štvrteckého, Mgr. Art Dudáša. 

Termín 18.1.2017.        – zodpovedná E. Mášiková 

 

K bodu č. 5 

 

 Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť 

a zasadnutie komisie ukončil.   

 

 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková     Mgr. Peter Hutta,  predseda komisie pre šport 


