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Komisia športu a mládeže – pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu a mládeže (KŠaM pri MZ v Hurbanove) 

konaného dňa 13.3.2012 od 19.00 hod.  
v tréningových priestoroch vzpieračov pri bývalej ľadovej ploche v Hurbanove 

 
 
Prítomní:  4 členovia komisie + 2 hostí = 6 osôb (viď. prezenčná listina) 
 
 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Určenie úspešných športovcov v roku 2012 
3. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na športové kluby 
4. Rôzne 
5. Ukončenie 

 
K bodu 1. /  
Účastníkov zasadnutia privítal predseda komisie Ján Štefánik, ktorý ospravedlnil 
neprítomného člena komisie Ľ. Balogha a zoznámil prítomných s programom rokovania, 
s ktorým každý súhlasil. 
 
K bodu č. 2/  
Nakoľko v roku 2011 sme už určili osoby, ktoré neboli ohodnotené, preto budú tento rok 
vyhodnotení najúspešnejší športovci za rok 2011 aj 2012  v jeden deň v zasadačke č. 10 
v kultúrnom dome Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly-Thege – Konkoly-Thege Miklós 
Kultúrközpont v Hurbanove. 
Návrhom p. predsedu komisie na termín uskutočnenia vyhodnotenia športovcov bola 2. 
polovica apríla 2013, ktorý návrh prítomní prijali a určili termín 26. apríl 2013, piatok  
Úlohy:  

- zabezpečiť miestnosť a kameramana TV Carisma – G. Kocskovics 
- plakety – J. Štefánik 
- občerstvenie, pozvánky – Mesto Hurbanovo – R. Hulko 

Prijaté návrhy: 
Úspešní športovci v roku 2011 : karate - Adam Roľník 
                                                    vzpieranie - Kristián Kuvik 
                                                    tlak na lavičke - Michal Tamaškovič 
                                                    lyžovanie - Martin France 
Úspešní športovci v roku 2012 : karate - Adam Roľník 
                                                    vzpieranie - Gabriel Hajabáč 
                                                    lyžovanie - Martin France  
 
K bodu č. 3/  
- Na rozdelenie pre šport určilo Mesto Hurbanovo celkovo 10 tisíc € (slovom desaťtisíc eur) 
- P. Dolan – nesplnil podmienky podľa VZN Mesta Hurbanovo – chýbajúce dokumenty 
nepredložil do 20.02.2013, preto o jeho žiadosti sa nemohlo rokovať. 
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Názov družstva, ktoré 
podalo žiadosť 

Žiadaná dotácia v eurách Návrh komisie 
v eurách 

MŠK – mládežnícke družstvo 11 478, – 5 500,– 
Karate 2500,- 2 000,– 
Vzpieranie 11 990,- 2 500,– 
SPOLU 25 968,– 10 000,– 

 
Úloha: pre predsedu komisie – predložiť Mestu Hurbanovo, Mestskému zastupiteľstvu 
i finančnej komisii žiadosť Komisie športu a Mládeže pri MZ v Hurbanove o zvýšenie 
rozpočtu Mesta Hurbanovo pre šport na rok 2013, nakoľko rozdelené dotácie nie sú 
postačujúce na úspešnú reprezentáciu mesta a na zabezpečenie pravidelných voľno-časových 
aktivít mládeže.  
  
K bodu č. 4/ 
J. Štefánik oznámil prítomným, že M-SR v šprinttriatlone sú plánované na 13.07.2013 
 
K bodu č. 5/ 
Po vyčerpaní každého bodu sa predseda komisie J. Štefánik poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť a tým uzatvoril rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:   
Mgr. Gabriella Kocskovics,               
členka KŠaM pri MZ Hurbanovo 
 
 
                                                                                           ........................................................... 

                                                                                                 Ján Štefánik, 
                                                                                           predseda KŠaM pri MZ v Hurbanove 


