MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:

MsÚ-2018/4444-02

Brezno
10.4.2018

ZÁPIS č. 02/2018

zo zasadnutia komisie pre šport dňa 09.04.2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Mgr.Daniel Struhár
Ing. Milan Macuľa, Jozef Tokár, Pavel Miháľ, Ing. Milan Hašan,
Ing. Peter Dvorský

Sekretár komisie:

Mgr. Janka Štulajterová

Ospravedlnení:

Ing. Ján Pampurík, Mgr. Zuzana Rybárová, Adriana Miseje

Rokovanie viedol:

Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport

Program:
1/
Otvorenie
2/
Kontrola plnenia uznesení
3/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
4/
Výzva na podávanie nominácií na ocenenie Športovec roka mesta Brezno za rok 2017
- vyhodnotenie
5/
Rôzne
6/
Záver
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda komisie pre šport Mgr. Daniel Struhár.
K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia prijaté na zasadnutí komisie pre šport 22.1.2018 sú splnené.
K bodu 3/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
-

21.4.2018 - plavecké preteky na plavárni
28.-29.4.2018 - medzinárodný in line turnaj
4.- 6.5 - Enduro, štart 5.5 námestie
12.5 - Jarný beh resp. selfie beh
apríl, máj - športové podujatia pre rodiny s deťmi (Mazorník, dopravné ihrisko, Aréna)
druhá polovica mája - bedmintonový turnaj Aréna Brezno
23.5 - olympiáda MŠ
23.5 - priateľský futbalový zápas FK Brezno - FK Železiarne Podbrezová
24.5 - školy v pohybe
5.5 - vyhodnotenie športovcov roka
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-

26.5 - cyklojazda verejnosti
26.5 - stretbalový turnaj
27.5 - cesta rozprávkovým lesom

K bodu 4/
Vyhodnotenie nominácií na ocenenie Športovec roka mesta Brezno za rok 2017
Na základe zverejnenej výzvy predložili nominácie na ocenenia:
1/
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Mgr. Daniela Jorčíková (ski-golf)
2/
Klub biatlonu
Henrieta Horvátová
3/
ŠK Flipper
Veronika Slivková
štafeta v zložení: Timea Mecková, Nina Botošová, Ema
Valachová, Hanna Bubelínyová
4/
Gymnastický klub
Alžbeta Cerovská
5/
Atletický klub
Viktória Forster
6/
Turistický oddiel
Mária Tapajčíková
7/
Karate klub
Petra Jenčová
Členovia komisie navrhli nasledovné ocenenia:
Najlepší športovec roka:

Mgr. Daniela Jorčíková – ski-golf (za 5, zdržal sa 1)

Najlepší športový kolektív: ŠK Flipper – štafeta (Timea Mecková, Nina Botošová, Ema
Valachová, Hanna Bubelínyová) –za 6
Najlepší športovec klubu:

Veronika Slivková – ŠK Flipper
Alžbeta Cerovská – športová gymnastika
Henrieta Horvátová – klub biatlonu
Viktória Forster – Atletický klub
Petra Jenčová – Karate klub
Mária Tapajčíková – Turistický oddiel

K prejednávanému bodu členovia komisie prijali uznesenie číslo 4/2018
K bodu 5/
Rôzne
Mgr. Daniel Struhár
požiadal členov komisie, aby navrhli športové kluby, ktoré budú mať možnosť
trénovať v zariadeniach v majetku mesta, k uvedenému na najbližšie zasadnutie
komisie pozvať Ing. Grlického
informoval o plánovanom celodennom športovom podujatí na športoviskách v Brezne
(aréna, MFŠ, minigolf, plaváreň, telocvičňa ZŠ Mazorník). Na každom zo športovísk
sa predstavia a odprezentujú športové kluby z Brezna, pripravia aktivity, ktoré si bude
môcť verejnosť vyskúšať. Na uvedené podujatie členovia komisie odsúhlasili
poskytnutie dotácie vo výške 500,- € na základe žiadosti.
odporučil informovať všetky športové oddiely a kluby na území mesta o možnosti
požiadať mesto Brezno o finančný príspevok pre mladé talenty v zmysle VZN 5/2015
v znení VZN č. 13/2015 a VZN 4/2016
otázka – kedy je plánované ukončenie rekonštrukcie telocvični na plavárni?
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Jozef Tokár
odporučil Mgr. Danielu Jorčíkovú navrhnúť na udelenie Ceny mesta za rok 2018
navrhol zvážiť prerozdelenie pomeru financií medzi kultúru a šport (do úvahy zobrať
počet žiadostí, výšku požadovaných dotácií....
Ing. Peter Dvorský
kedy bude spustená prevádzka ľadu v roku 2018?
Pavel Miháľ
upozornil na rozkopané ihrisko na Mazorníku pri škole, boli tam uskutočnené
výkopové práce, z hľadiska bezpečnosti je potrebné ihrisko zaasfaltovať
K bodu 6/
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17.45
h. ukončil zasadnutie komisie.

Mgr. Daniel Struhár v.r.
predseda komisie
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