
Z á p i s n i c a     č. 7 / 2016 
zo zasadnutia komisie pre šport  zo dňa 28. 6. 2016 

____________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program:   

1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie 28. ročníka Záhoráckeho maratónu a 13. polmaratónu 
3. Diskusia 
4. Záver 

 
 
k bodu č. 1: 
 
           V úvode rokovania predseda Mgr. Peter Hutta privítal hostí a členov komisie pre 
šport a oboznámil ich s programom rokovania.  
 
K bodu č. 2: 
 
 28. ročník Záhoráckeho maratónu a 13. ročník polmaratónu sa uskutočnil 11. júna 
2016, so štartom o 10,30 hod. spred športovej haly v Senici, zúčastnilo sa ho 227 
pretekárov, z toho 74 maratóncov a 153 polmaratóncov. Potešiteľný je nárast počtu 
bežcov z nášho mesta. 
 Celkové náklady predstavovali sumu 4 323,32 €. Príjem (štartovné + sponzorstvo) 
1 939 €. Úhrada nákladov mesta Senica boli v sume 2 384,32 €. 
 Na zasadnutie komisie pre šport boli prizvaní spoluorganizátori  ZM  z dôvodu jeho 
vyhodnotenia, pplk. Mgr. Marek Mach, riaditeľ ODI PZ Senica, Ing. Jana Oslejová z odd. 
výstavby, živ. prostredia, dopravy a regionálneho rozvoja na MsÚ v Senici, Bc. Mária 
Koštialová z OÚ Senica, odboru CDPK, Bc. Rastislav Janák, náčelník MsP Senica.  
 
Pripomienky k priebehu preteku: 
 
pplk. Mgr. Marek Mach  
– za železničnou stanicou v Senici bol umiestnený zákaz vjazdu smerom na letisko, 
zabezpečiť usporiadateľsky dodržanie tohto zákazu. 
 - v deň konania  ZM sa podľa možnosti vyhnúť kolízii možného organizovania inej akcie 
v areáli letiska 
 
Bc. Mária Koštialová  

-  potrebné žiadosti MsÚ Senica umožňujúce bezproblémový priebeh preteku boli 
podané v dostatočnom predstihu, povolenia vydané včas 

- povolenia potrebné od  MsÚ Šaštín Stráže – vydať skôr 
 
Členovia komisie pre šport, pripomienky a postrehy  pretekárov: 

- fľaše s minerálnou vodou na OS je potrebné kvôli lepšej manipulácii podávať 
pretekárom otvorené 

- podávať minerálky iba neperlivé, prípadne čistú vodu  
- v cieli maratónu podávať pretekárom Coca Colu, kofolu – nie náhražky  
-  návrh každého pretekára odmeniť v cieli spomienkovou medailou 
- návrh zvýšenia štartovného zo 7 € na 10 € 
- presunúť OS v Šaštíne-Strážoch  

(nie až pri futbalovom štadióne, ale hneď za železničným priecestím) 
 



 
k bodu č. 3: 
 
V rámci bodu bolo prijaté uznesenie č. 5/ 2016: 
Zistiť vlastníka účelovej pozemnej komunikácie od letiska po výjazd na novú cestu smer   
Penati Golf Resort Šajdíkove Humence.  
 
K bodu č. 4 
 
 Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť 
a zasadnutie komisie ukončil.   
 
 
 
 
 
Zapísala: Erika Mášiková     Mgr. Peter Hutta,  predseda komisie pre šport 


