
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie školstva a športu, 

konaného dňa 14.07.2015 
 

 Prítomní:   Igor Jendruch - predseda komisie  
PaeDr. Slávka Šmidová – podpredsedníčka komisie 
Pavol Vaľko, Mgr. Anna Grondželová, Jana Farkašová - členovia 

Za mestský úrad:  Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu 
Hostia:   p. Weigner, p. Svitanič 
 
Program: 
 

Otvorenie 
1. 50. výročie Behu ulicami Krompách 
2. Diskusia  

Záver 
 
K bodu Otvorenie 
Zasadnutie otvoril predseda komisie – p. Igor Jendruch a privítal prítomných. 
 
K bodu 1.  50. výročie Behu ulicami Krompách 
Pán Weigner predstavil doposiaľ pripravené materiály ako podklad k pamätnému buletínu pri príležitosti 50. 
ročníka Behu ulicami Krompách. Materiál pozostáva z historického prehľadu organizácie podujatia, kategorizácie 
trás a komplexného prehľadu víťazov všetkých ročníkov behu. 
Pán Svitanič doplnil postrehy k spracovaniu buletínu po formálnej aj grafickej časti.  
Pán Valko navrhol dohodnúť pracovné stretnutie s p. Grondželom, ktorý sa postará o tlač a grafický návrh 
buletínu. V spolupráci s pánom Weignerom, pánom Svitaničom a pánom Barbušom zabezpečia výber fotografií 
mapujúcich prierez podujatia jednotlivými ročníkmi.  
Pán Svitanič navrhol odovzdanie symbolickej medaily pre detských účastníkov behu. 
 
Pani poslankyňa Šmidová sa poďakovala p. Weignerovi a p. Svitaničovi za skompletizovanie materiálov a ocenila 
úsilie a snahu, ktorú venovali zberu údajov. 
 
Pán predseda Jendruch uzavrel bod rokovania komisie s tým, že termín na predloženie grafického návrhu 
buletínu pre pána Grondžela bude 31.7.2015. 
 
 
K bodu 2. Diskusia 
 
V rámci diskusie p. Grondželová ako členka redakčnej rady Krompašského spravodajcu (ďalej ako „KS“) zdôraznila 
potrebu, aby do KS pravidelne prispievali napr. komisie pri MsZ, športové kluby, nakoľko je veľký problém zostaviť 
jednotlivé čísla KS práve aj z dôvodu absencie príspevkov, najmä v letných mesiacoch, kedy školy na území mesta 
neprispievajú do rubriky „Z našich škôl“.  
 
Pán poslanec Jendruch uviedol, že MsZ sa bude zaoberať na svojom rokovaní aj KS a zostavením redakčnej rady. 
 
K bodu Záver 
 
Predseda komisie – Igor Jendruch – poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Zapísal:                     
    Mgr. Miloš Klein                                                                              Igor Jendruch, v.r.                                            
Oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja                              predseda komisie    
      


