
Z á p i s n i c a     č. 9/2017 
zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 15. 11. 2017 

____________________________________________________________________ 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Návrhy na nominácie športovcov za rok 2017  - tradičné oceňovanie najlepších športovcov TT 

kraja 

3. Informácia o čerpaní fondu PRO 

4. Príprava Silvestrovského behu 

5. 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 

    Z úradu VÚC Trnava prišiel mail so žiadosťou o zaslanie nominácií na najlepších športovcov 

jednotlivcov a kolektívov na tradičné oceňovanie športovcov nášho kraja. Členovia komisie navrhujú 

nominácie týchto jednotlivcov: Sofiu Babincovú (plávanie),  Martina Kopáča (Hanko kai karate klub), 

Daniela Hlavičku (DHZ), Moniku Gavorníkovú (silový trojboj), Jaroslava Brečku (dostihový šport). Za 

kolektívy – Dobrovoľný hasičský zbor  a Záhorácky frišký tím. 

Nominácie spolu s charakteristikami je potrebné poslať na VÚC TT do 20. 11.2017 – tajomníčka 

komisie osloví kluby nominovaných. 

 

K bodu č. 3 

 Ku dňu zasadnutia komisie pre šport boli vyplatené všetky projekty schválené komisiou pre rok 

2017. Dotácie sú potrebné do konca novembra 2017 vyúčtovať. 

 

K bodu č. 4 

 V nedeľu 31. 12. 2017 sa uskutoční 32. ročník Silvestrovského behu. Prezentácia sa uskutoční 

na futbalovom štadióne v Senici od 9,00 hod. Od 10.00 hod. podľa časového harmonogramu 

odštartuje 18 detských a 9 kategórií dospelých. Štartovné je 5 eur - platia iba dospelí. Rozhodcovský 

servis zabezpečí BK Hodonín. Začiatkom decembra sa uskutoční zasadnutie komisie, kde si členovia 

rozdelia jednotlivé úlohy. 

 

K bodu č. 5 



 a/ Budúci rok sa uskutoční jubilejný 30. Záhorácky maratón. Mesto Senica vydá k tomuto 

jubilejnému výročiu bulletin. Na najbližšom zasadnutí komisia zostaví tím redakčnej rady, ktorý bulletin 

pripraví. 

      b/ Člen komisie Pavel Klečko sa informoval ohľadom opravy strechy na zimnom štadióne – 

termín začatia a ukončenia, spôsob opravy. Požiadal Dušana Manďáka, člena komisie pre šport 

a zamestnanca RSMS o tlmočenie vedeniu RSMS možnosti zosúladenia termínu opravy strechy so 

začiatkom novej  hokejovej sezóny 2018/2019 HK91 Senica z dôvodu čo najmenšieho ovplyvnenia 

prevádzky zimného štadióna počas súťaží. 

 

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

 

 

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


