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Z á p i s n i c a   č. 6/2019 

 

zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 03.10.2019 

 

 

Prítomní:  Igor JENDRUCH – predseda komisie, poslanec MsZ 

Slávka ŠMIDOVÁ, PaedDr. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa 

MsZ 

Mária REPKOVÁ – členka komisie 

Pavol VAĽKO – člen komisie 

Ján ŠMIDA – člen komisie 

 

Pozvaný:  Ján ZNANEC, Ing. – vedúci OŠKaŠ 

Ospravedlnení: Alena GMUCOVÁ – členka komisie 

   Mgr. Jana FARKAŠOVÁ – členka komisie 

   Mgr. Anna GRONĎZELOVÁ – členka komisie 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Organizačné pokyny k pripravovanému podujatiu – 54. Beh ulicami Krompách 

3. Záver 

 

K bodu č. 1. Otvorenie 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu č. 2. Organizačné pokyny k pripravovanému podujatiu – 54. Beh ulicami 

Krompách 

Členovia komisie sa oboznámili s propozíciami na športové podujatie 54. Beh ulicami 

Krompách, ktoré sa bude konať 13.10.2019 (nedeľa). Prezentácia pretekárov mládežníckych 

kategórií je od 7:30 hod. do  8:30 hod. a prezentácia dospelých je od 10.00 hod. v Dome kultúry 

v Krompachoch. Štartovné je 2 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov nad 60 rokov. 

O 9.00 hod. štartujú najmladšie kategórie a priebežne ostatní. Prví traja v jednotlivých 

kategóriách získajú diplom, medailu a pohár. Prví traja víťazi v juniorskej kategórii získajú 

medailu, diplom, pohár a poukážku.  

O 11.00 hod. začína hlavný pretek mužov a žien. Prví traja  v kategórii dospelých budú 

odmenení finančne a absolútny víťaz hlavných pretekov sa stáva držiteľom putovného pohára 

na 1 rok. Finančnú odmenu získa aj najstarší pretekár. Členovia komisie sa dohodli, aby bol 

finančne odmenený aj najrýchlejší Slovák hlavného preteku. 
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Deťom sa bude podávať teplý čaj a keks, pre dospelých sú zabezpečené obedové balíčky vo 

forme bagiet. Šatne pre dospelých pretekárov sú zabezpečené v ZŠ Zemanská. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu dodal, že na tohtoročné bežecké 

podujatie je zabezpečené digitálne meranie, ako aj komentátor pretekov. 

 

K bodu č. 5 Záver  

Predseda komisie Igor Jendruch poďakoval členom za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 03.10.2019 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Saloková     Igor Jendruch 

                 referentka OŠKaŠ                         predseda komisie 

 


