
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 24.10.2016  

....................................................................................................................................................... 

 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých 

prítomných. 

 

Prítomní:  Mgr. Marta Mičeková – predsedníčka komisie 

   Bc. Matúš Stana – podpredseda komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

   Mária Lonská - členka komisie 

 

Ospravedlnení: Ing. René Bartko – člen komisie 

   Mgr. Jakub Horváth – člen komisie 

   Mgr. Martin Chovanec – člen komisie 

Neprítomní:  Mgr. Anna Mikelová – členka komisie 

 

 

Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2.Vyhodnotenie športového dňa 

3. Návrh štatútu Krompašského spravodajcu 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1.  Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie  Marta Mičeková, ktorá privítala všetkých 

prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

K bodu 2. Vyhodnotenie športového dňa 

Nultý ročník Športového dňa, ktorý sa konal 24. 9. 2016 na street  workoutovom ihrisku, sa vydaril.  

„Street workout“ je jednoducho cvičenie na čerstvom vzduchu, pri ktorom sa využíva váha vlastného 

tela na náradí, ktoré je umiestnené vonku. Snahou členov komisie bolo vyhovieť každej vekovej 

kategórii,  nadšencom športu, či už aktívnym, pasívnym, alebo rovno  nešportovcom. Možno práve 

vďaka tejto akcii si ľudia mali možnosť vybrať  nejaký druh z ponúknutých aktivít športu, ktorému sa 

budú v budúcnosti venovať. Hlavným dôvodom, prečo sa Športový deň konal, boli  súťaže, ktorých sa 

mohli záujemcovia o športové zápolenie zúčastniť.  Akcia bola určená pre mužov, pre ženy i pre deti. 

Bolo možné  vyhrať hodnotné ceny. Pre víťazov boli pripravené pamätné medaily a poháre, a 

samozrejme spomínané ceny. Súťažilo sa v disciplínach: maximálny počet zdvihov na bradlách a 

maximálny počet zdvihov na hrazde s vlastnou váhou tela. Ďalej nasledoval hlavný pretek na 

sparťanskej dráhe. Štartovalo sa vo viacerých vekových kategóriách, počnúc od detí, mládeže až po 

dospelých nadšencov. Všetci to bravúrne zvládli.  

Každý účastník, či už ako divák, alebo ako súťažiaci, si mohol na všetkých stanovištiach street 

workoutového ihriska vyskúšať pripravené druhy cvičenia: spinning (cvičenie na špeciálnych 



rotačných bicykloch), jumping (skákanie na špeciálnej trampolíne s rúčkami), tae-bo (klasický box 

v spojení s aerobikom), piloxing (spojenie troch prvkov – tanca, pilates a kondične náročného boxu), 

jogabatic (kombinácia acro yogy, couple workoutu, akrobacie a silovej gymnastiky),  či zatancovať si 

zumbu. 

Športové zápolenie bolo zakončené žrebovaním tomboly, ktorú si mohli návštevníci podujatia zakúpiť 

a vyhrať tak niektorú z cien od štedrých sponzorov. Lebo bez sponzorov by nebolo žiadnej akcie. Na 

záver sa podpredseda komisie poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu, 

aby sa akcia vôbec uskutočnila. Inštruktorom, ktorí  prišli ukázať niečo zo svojho obľúbeného športu, 

ktorému sa venujú. Všetkým športovcom a súťažiacim za účasť. No a najväčšie poďakovanie za 

komisiu patrilo všetkým vymenovaným sponzorom. Matúš  Stana  vyjadril presvedčenie, že počas 

tohto nultého ročníka sa komisii  podarilo zmapovať všetky nedostatky a že budúci ročník tejto súťaže 

bude úspešnejší ako tohoročný. 

 

K bodu 3. Návrh štatútu Krompašského spravodajcu 

Predsedníčka komisie Marta Mičeková, ako členka redakčnej rady Krompašského spravodajcu, 

oboznámila členov komisie s navrhovaným štatútom Krompašského spravodajcu, ktorý spracovala a  

ktorý bude predložený na rokovanie  Mestského zastupiteľstva.  

Členovia komisie nemali k nemu žiadne pripomienky. 

 

K bodu 4. Diskusia 

Členovia komisie skonštatovali, že mesto investuje v prevažnej miere do rozvoja futbalu. Máme však 

talenty aj v iných druhoch športov, napr.  talenty v hokeji. Títo hráči trénujú v Gelnici, lebo doma 

nemajú na to vytvorené podmienky. Máme úspešné mažoretky, ktoré by mesto malo viac podporovať. 

Bolo by potrebné investovať do rozšírenia športového areálu pod Maurerovou ulicou a zohľadniť to aj 

pri tvorbe budúcoročného rozpočtu . 

Pri organizovaní podujatí pre mládež by bolo potrebné v budúcnosti osloviť aj členov iných komisií 

a vyzvať ich na spoluprácu. 

Keďže nultý ročník športového dňa bol úspešný,  je potrebné pripraviť projekt aj na budúci rok, čo je 

úloha pre podpredsedu komisie Bc. Matúša Stanu a ostatných členov. 

V rámci diskusie sa hovorilo aj o webovej stránke mesta - o tom, že zápisnice zo zasadnutia 

zastupiteľstva sú uverejňované  neskoro. Členovia  komisie požiadali poslancov komisie M. Mičekovú 

a M. Stanu, aby v rámci interpelácie  požiadali na rokovaní MsZ o vysvetlenie. 

Je potrebné porozmýšľať nad doplnením nových členov v komisii, aby  nahradili tých, ktorí sa 

v súčasnej dobe z akýchkoľvek dôvodov nezúčastňujú zasadnutia komisie (zmena bydliska, resp.  

odchod za prácou). 

 

K bodu 4. Záver 

Členovia komisie sa dohodli, že v decembri naplánujú zasadnutie na piatok, aby sa ho mohol zúčastniť 

aj člen komisie Jakub Horváth, ktorý upozornil, že kvôli štúdiu sa v pondelky-utorky nemôže 

zasadnutí komisie zúčastňovať. 

Predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie ukončila.   

 

V Krompachoch  10.11.2016 

 

 

Zapísala:  Žofia Síkorová     Schválila:  Mgr. Marta Mičeková 

  pracovníčka OŠKaŠ      predsedníčka KKaM 

 


