
Zápisnica č. 4/2021 
zo zasadnutia komisie školstva a športu   

konaného 6.10.2021 
 

Prítomní:  Igor Jendruch – predseda komisie 

Ing. Alžbeta Perháčová - podpredseda komisie - ospravedlnená 

  Mária Repková  - členka komisie 

Mgr. Jana Farkašová - členka komisie 

Pavol Vaľko – člen komisie 

Ján Šmida – člen komisie   

Mgr. Anna Grondželová – členka komisie   

  Alena Gmucová – členka komisie 

                        Mgr. Martina Kokavcová – členka komisie - ospravedlnená 

  

   

Zapisovateľ:  Mgr. Mária Šimoňáková 

 

 

Program rokovania: 

1. Organizácia športového podujatia Beh ulicami Krompách 

2. Diskusia 

 

 

K bodu č. 1:  Organizácia športového podujatia Beh ulicami Krompách 

 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal prítomných na zasadaní Komisie školstva a športu.  

 

Prizvaný Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu podal prítomným 

informácie ohľadom organizačného a technického zabezpečenia 55. ročníka Behu ulicami 

mesta Krompachy.  

Športové podujatie prebehne tak, ako každý rok. Zmena nastala v poradí štartujúcich. Ako 

prvé budú štartovať staršie žiacke kategórie po nich budú postupne nasledovať mladšie. 

Z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie sa preteky budú konať v režime OTP – hlavné 

preteky. Mladšie kategórie štartujú na základe čestného vyhlásenia o bezpríznakovosti. 



Registrácia žiakov a detí sa uskutoční vopred v jednotlivých školách a školských 

zariadeniach. Mládežnícke, mužské a ženské kategórie sa budú registrovať online. Možnosť 

registrácie v deň pretekov bude rovnako možná. Pre jednotlivé kategórie budú v deň pretekov 

vyčlenené samostatné stanovištia na prideľovanie štartovných čísel. Štartujúci z jednotlivých 

škôl sa budú zdržiavať v skupinkách, pričom na max. 20 žiakov je určený jeden dospelý 

dozor.  

Zmena nastala aj vo výške štartovného pre účastníkov hlavných pretekov, seniorov 

vynímajúc. Poplatok sa pre rok 2021 zvýšil z 2 na 5 eur.  

 

Prizvaný Ivo Hinďoš – stavebný úrad – informoval o tom, že časť trate, po ktorej účastníci 

budú behať povedie na Hlavnej ulici chodníkom, keďže na tomto mieste nie je možné 

vstupovať na cestu 1. triedy. Po niekoľkých desiatkach metrov sa bežci znova presunú na 

cestu – mestskú komunikáciu.  

 

2. Diskusia 

V diskusii vystúpila Mgr. Jana Farkašová. Pýtala sa, ako bude prebiehať registrácia detí, ktoré 

sa prídu registrovať v deň pretekov. Ako to bude v prípade viacčlennej rodiny, ktorá bude 

chcieť zaregistrovať deti vo viacerých kategóriách? Ako bude zabezpečené, aby sa deti 

v skupinkách nemiešali?  

 

J. Znanec informoval, že na tieto náležitosti budú dozerať učitelia, ktorí na preteky prídu so 

svojimi žiakmi z jednotlivých škôl.   

 

V Krompachoch 6. 10. 2021 

Zapísala: Mgr. Mária Šimoňáková 

 

 

Igor Jendruch 

predseda komisie školstva a športu 

 

 

 

 

 



 


