
Komisia športu a mládeže - pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove 
 
 

Zápisnica č. 1  
zo zasadnutia komisie 

v Hurbanove, dňa 24.02.2011 
 
Prítomní : J. Štefánik, Mgr. G. Kocskovics, Mgr. T. Moravčík, O. Valíček, Ľ. Balogh  
 
Program :    1. Otvorenie 
                    2. Plán činnosti na rok 2011     
                    3. Rôzne 
                    4. Ukončenie 
 
K bodu 1/ Pán Štefánik privítal všetkých členov komisie a otvoril rokovanie. 
 
K bodu 2/ Predseda komisie oboznámil prítomných o svojich športových  predstavách 
v Hurbanove a poukázal na problémy, ktoré si vyžadujú dôraz. 
 
Uviedol, že chce aby sme sa zamerali hlavne na mládež ( 6 – 18 rokov ), čiže na základné 
a stredné školy, tu sa ešte dá rozvíjať obratnosť, výbušnosť, rýchlosť a sila. 
 

- Zapojiť deti do športovania priamo na školách ( vypracovať projekt, aby súťažili medzi    
triedami – basketbal, atletika, futbal na malé bránky, šachový turnaj, stolnotenisový atď. ) 
- Urobiť si prehľad koľko je necvičiacich.  
- Koľko je registrovaných v športových oddieloch. 
- Koľko detí navštevuje krúžky v škole. 
- Majú iné aktivity nie športového zamerania. 
- Mali by sme deti presvedčiť o potrebe športovať kvôli zdraviu. 
- Budú mať dobré držanie tela ( projekt zdravá chrbtica ). 
 

Ide jednoducho o to, aby mali možnosť väčšieho uspokojenia v rôznych aktivitách a nemotali 
sa po meste a mali rozum len pre robenie zlého . 

 
- Vyhlasovať každoročne úspešných športovcov mesta.  
- Pomáhať  pri usporadúvaní turnajov, súťaží.  
- Vypracovať kalendár športových súťaží v meste Hurbanovo. 
- Navrhnúť lepšie využitie športovania v prírode. 
- Stanoviť kritériá odmeňovania športových oddielov a klubov. 
- Ako sú využité telocvične v Hurbanove. 
- Koľko je druhov športu v Hurbanove ? 
 

K bodu 3/ Pani Mgr. Kocskovics – navrhla usporiadať pre deti športový deň, pán O. Valíček 
navrhol, aby športový deň bol usporiadaný ku dňu detí. Všetci prítomní sa dohodli, že veľký 
športový deň detí usporiadame pri príležitosti MDD, dňa 28.5.2011 v priestoroch MŠK a na 
športoviskách ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským. Oslovíme aj ďalšie 
organizácie, ktoré budú mať záujem o spoluprácu (Červený kríž, CVČ) a vypracujeme projekt 
v rámci Grantového programu „Tu sme doma“ v oblasti „Podpora a rozvoj telesnej kultúry 
mládeže“. 
 



Pán Štefánik - informoval členov komisie o jeho stretnutí s Františkom Bernáthom, ktorý je 
predsedom triatlonového zväzu SR . Triatlonisti majú záujem v Hurbanove dňa 26.6.2011 
Usporiadať jedno kolo Slovenského pohára. Súťažilo by sa v Hurbanove v okolí Bohatského 
Bagroviska a na Imeľskej ceste. 
 
Pán Mgr . Moravčík - Bolo by dobre zistiť, ktoré organizácie požiadali o dotáciu. 
 
Páni Valíček a Balogh – Do budúcna budeme klásť dôraz na obnovenie ľadovej plochy. 
 
K bodu 4/ Pán Štefánik s poďakovaním všetkým za pozornosť ukončil rokovanie. 
 
 
Závery zo zasadnutia komisie športu a mládeže : 
 
1. Schvaľuje plán činnosti na rok 2011.  
2. Berie na vedomie informáciu p. Štefánika o záujme p. Bernátha usporiadať na území       
    Hurbanova  kolo Slovenského pohára v triatlone dňa 26.6.2011. 
    Vyjadrenie komisie – súhlasí s usporiadaním. 
3. Schvaľuje usporiadanie športového dňa pri príležitosti MDD. (28.5.2011) a vypracovanie    
projektu v rámci Grantového programu „Tu sme doma“ 
4. Dáva úlohu p. Štefánikovi zistiť, ktoré organizácie požiadali o dotáciu. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal : Ján Štefánik 
 
 
 
 
Overila : Mgr. Gabriella Kocskovics  
 
 
 
 

 
 


