
Z á p i s n i c a     č. 1/2018 
zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 17. 1. 2018 

____________________________________________________________________ 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie Silvestrovského behu 2017 

3. Športovec roka 2017 

4. Rôzne 

 

k bodu č. 1 

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

oboznámil ich s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2 

    32. ročníka Silvestrovského behu sa napriek nepriaznivému počasiu zúčastnilo 286 pretekárov, 

z toho 177 dospelých a 109 detí. Ocenených bolo 81 pretekárov v 27 vekových kategóriách. Dospelí 

pretekári platili štartovné vo výške 5 eur. Spolu sa vybralo 885 eur. Výdavky na tohtoročný 

Silvestrovský beh predstavovali sumu 916,76 eur, z toho finančné ceny 405,00 eur, rozhodcovský 

servis 260,00 eur, trofeje 170,76 eur, spreje na trať 12,00 eur. 

 Členovia komisie pre šport navrhujú do budúcich ročníkoch SB:  

- oceňovať víťazov v detských kategóriách hneď po dobehu, tak ako to bolo v tomto roku, 

- zakúpiť nový stupeň víťazov (protišmykový) 

- po vyhodnotení SB zorganizovať krátke spoločenské posedenie s organizátormi 

 

K bodu č. 3 

 

           Dňa 26.1.2018 o 16,00 sa v kinosále domu kultúry uskutoční oceňovanie najlepších športovcov 

za rok 2017. Športovým klubom a TJ bude zaslaný sprievodný list so žiadosťou, aby po dôkladnom 

zvážení oznámili na priloženej návratke meno jedného športovca (v kategórii žiak, dorast, dospelý), 

trénera a družstvo,  ktoré dosiahlo v roku 2017 najvýraznejšie športové úspechy.  Taktiež budú 

požiadaní, ak poznajú osobnosť  hodnú  na  ocenenie za mimoriadny prínos k športu, fair play, 

prípadne športovca Seničana reprezentujúceho naše mesto v SR a  v zahraničí,  aby nám o ňom dali 

vedieť do 31. 1. 2018 buď písomne na mail, prípadne svoje návrhy môžu odovzdať osobne na 

pracovnom stretnutí TJ a športových klubov na MsÚ v Senici. 

            Členovia komisie pre šport z predložených návrhov bodovacím systémom vyberú 

športovcov s mimoriadnymi úspechmi, ktorí budú v dome kultúry ocenení. 

          V kultúrnom programe členovia komisie navrhujú vystúpenie tanečnej skupiny CVČ 

a spev. Speváčku,  študentku Martinu Mihalovičovú zabezpečil P. Klečko. Podujatím bude 



sprevádzať Vratko Studenič. Na zasadnutí taktiež padal návrh natočiť krátky rozhovor 

s ocenenými počas tréningu. Krátke videá by sa premietali počas vyhlasovania. Dohodnúť s TV 

Sen.  

 

K bodu č. 4 

 

 Na stredu, 31. 1. 2018 o 16,30 hod. do zasadačky MsZ zvolať všetky športové kluby a TJ na 

pracovné stretnutie. 

 

K bodu č. 5 

 Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť.  

 

 

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


