
Z á p i s n i c a     č. 6/2018 
zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 11. 4. 2018 

____________________________________________________________________ 
 
 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z fondu Pro Senica do 3 320 € 

3. Príprava jubilejného maratónu a polmaratónu 

4. Záver 

 

k bodu č. 1 

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

prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2 

Na zasadnutí komisie pre šport boli predložené projekty so žiadosťou 

o poskytnutie dotácie z fondu Pro Senica v zmysle VZN č. 20 do 3 320 €. Na predložené 

žiadosti bola komisii poskytnutá z rozpočtu mesta suma 17 300 €, požadovaná suma 

organizácií žiadajúcich o podporu svojej činnosti z fondu Pro Senica bola vo výške 

32 935 €.  

 

Uznesenie č. 2/2018: 

Komisia pre šport odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO 

Senica projekty do 3 320 € v nasledovnej výške (viď príloha) 

 

K bodu č. 3 

 9.6.2018 sa uskutoční  30. Záhorácky maratón a 15. Polmaratón. Pri tejto 

príležitosti boli oslovení senickí podnikatelia s ponukou podporiť tento jubilejný ročník. 

Pripravuje sa bulletin, v ktorom bude zhrnutá celá doterajšia história ZM. 

 Ukrajinský pretekár ponúkol prekonanie traťového rekordu, žiada o preplatenie 

cestovného vo výške 200 €. Členovia komisie nesúhlasia, nakoľko absolútny víťaz 

maratónu získa 135 € + 150 € vo svojej vekovej kategórii + za prekonanie rekordu 170 €. 

Celkovo by získal 455 €. 



 Prihlasovanie pretekárov bude cez portál behsity.sk. Výška štartovného sa zvyšuje 

po návrhu bežcov na 10 € v termíne do 6.6.2018. Každý pretekár obdrží pri registrácii 

tašku s upomienkovými predmetmi + bulletin. Po dobehnutí získa pamätnú  medailu. 

 Nakoľko sa jedná o jubilejný ročník pri dobehu bude zabezpečený kultúrny 

program, tribúna, občerstvenie, atrakcie pre deti. ÚS SČK poskytne masáže a meranie 

tlaku pred a po preteku. 

 

K bodu č. 4 

          Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť 

a zasadnutie komisie ukončil. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  2.5. o 14.30 hod. 

 

  

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

 

 

 



Zoznam žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Senica do 3.320 € 

predložené v termíne do 28.02.2018 
 
 

Komisia pre šport 
 

Organizácia     Názov projektu     Žiadaná suma Odporúčaná suma 
 

  1. Zväz postihnutých civil. chorobami Okresné športové hry        250 €     250 € 

  2. Tenisový klub Senica   Podpora tenisu detí a mládeže    3.300 €  1.700 € 

  3. Klub silového trojboja Senica  Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji...  1.000 €     500 € 

  4. Športový klub Barbell Senica  Projekt Zdravá chrbtica        750 €     300 €  

  5. Športovo-strelecký klub Kunov Strelecké potreby ŠSK Kunov na rok 2018     600 €     300 € 

  6. Hanko kai karate klub Senica  Zabezpečenie sústredení a súťažnej činnosti  2.000 €  1.200 € 

  7. Karate klub ŠIN-MU   Rozvoj súťažno-športovej činnosti mládeže  2.600 €  1.000 € 

  8. Plavecký klub Aqua Senica  Celoročná činnosť klubu     2.500 €  1.400 € 

  9. Jednota dôchodcov - okres. org. 3. Športové hry seniorov okresu Senica      500 €     250 € 

10. Klub slov. turistov Senica  Podpora pešej turistiky v regióne Senica     700 €     500 € 

11. STK Byt-Centrum Senica  Sťahovanie STK - zabezpečenie činnosti  3.200 €  1.000 € 

12. O. z. Petrus    BEH VĎAKY Senica - Prietrž    2.000 €     800 € 

13. TJ Družstevník Kunov   Podpora činnosti mládežníckych mužstiev  2.120 €  1.600 € 

14. Lukostrelecký klub Senica  Terčovnice pre Lukostrelecký klub Senica     915 €    500 € 

15. Hokejový klub 91 Senica  Nová hokejová výstroj pre deti....    2.500 €  2.000 € 

16. Hokejový klub 91 Senica  Doprava na stretnutia organizované SZĽH  1.000 €     500 € 

17. Plavecký klub Záhorák Senica Plavecké pomôcky, sústredenie....   3.200 €     700 €  

18. Volejbalová mládež Senica, o.z. „Vo farbách Senice“         800 €     800 €  

19. Volejbalová mládež Senica, o.z. Domáce a prípravné turnaje    1.200 €  1.200 € 

20. Senica 2.0    Vyfarbi sa       1.000 €     400 € 

21. Slov. stolnohokejový zväz  Majstrovstvá Európy v stolnom hokeji v SE     800 €___   _400 €   _______            
 

SPOLU                             32.935 €  17.300 € 
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