
                                          Z á p i s n i c a   č. 10/2018 

zo zasadnutia komisie pre šport , dňa 11. 7. 2018 

___________________________________________________________________ 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Odovzdanie odmeny za víťazné logo Záhoráckeho maratónu 

3. Príprava 13. ročníka Behu vďaky 

4. Vyhodnotenie 30. ročníka Záhoráckeho maratónu a 15. polmaratónu 

5. Záver 

 

k bodu č. 1 

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

športu a oboznámil ich s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2 

 Pri  príležitosti 30. výročia maratónu v Senici vyhlásil organizačný výbor 

Záhoráckeho maratónu verejnú neanonymnú súťaž na  logo Záhoráckeho 

maratónu. Meno víťaza a víťazné logo (v prílohe) boli zverejnené počas konania 

samotného preteku v sobotu  9. júna 2018. 11. júla 2018 na zasadaní  Komisie pre 

šport pri MsZ predseda komisie Mgr. Peter Hutta spolu so zástupkyňou primátora 

mesta Ing. Elenou Valáškovou odovzdali odmenu 100 eur autorovi víťazného loga 

Ing. Marekovi Štítnemu. Do súťaže sa zapojilo 11 autorov, ktorí zaslali celkovo 20 

návrhov na logo Záhoráckeho maratónu. O víťazovi rozhodli členovia Komisie pre 

šport pri MsZ v tajnom hlasovaní.  

 

K bodu č. 3 

 Zasadnutia komisie sa zúčastnil riaditeľ preteku Behu vďaky Dr. Milan 

Jablonický. Členov komisie informoval  a mesto požiadal o spoluprácu pri 

organizovaní 13. ročníka, ktorý sa uskutoční 29. augusta 2018 so štartom o 16,00 

hod. pred futbalovým štadiónom v Senici a cieľom pri pamätníku SNP u Rehušov. 

Riaditeľ OR PZ SR a náčelník mestskej polície prisľúbili pomoc pri zabezpečení 

dopravnej situácie  počas preteku v meste Senica. 



Požiadavky na mesto Senica: návrh plagátu, návrh loga na potlač trička, ozvučenie 

pri štarte, mikrofón, sprístupniť 3 šatne, zabezpečiť 1 šatňu na registráciu, kde budú 

2 stolíky a 2 lavičky, pred registráciou 2 nástenky. Zabezpečiť 2 osoby na vyberanie 

štartovného. 

 

K bodu č. 4 

 Pripomienky k 30. ročníku Záhoráckeho maratónu 

- v Borskom Mikuláši zvýšiť bezpečnosť pretekárov – umiestniť informačné 

tabule - „VODIČI POZOR ZÁHORÁCKY MARATÓN“ 

- MsPS zakúpil 4 ks slnečníkov, budúci rok budú občerstvovacie stanice 

poriešené 

- pre moderátorku zabezpečiť 2 ks mikrofónov  resp. megafón 

- pri dobehu doriešiť živú hudbu (reprodukovanú hudbu) + komentovanie 

- celkové náklady na maratón predstavovali sumu 6 205,68 €, na štartovnom sa 

vybralo 2 265,00 €, dotácia z VÚC TTSK 970,00 € + sponzorstvo 

 

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 športu 

 


