
Komisia pre šport a telesnú výchovu  pri MZ vo Fiľakove 

                                                        

                                                     ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa  konalo dňa  

29.5.2019 

Prítomní:      Alexander Mede - predseda 

Bc. Mojzeš Ondrej - člen 

Ing.  Dávid Mák -  člen 

Mgr. Štefan Ujpál - člen 

Bc. František Sajko – člen 

Peter Sáfrány - člen 

Kristína Medeová – zapisovateľka 

Hosť: Mgr. Attila Visnyai – zást. primátora 

 

K bodu č.1 

Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných 

oboznámil s nasledovným programom rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie Fiľakovského crossu 

3. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

P. Mede na začiatku hneď spomenul, že máme majstra Sveta v kolkárskom svete a to skromný 

tichý chlapec osemnásťročný Erik Gallo. Koncom apríla sa stal majstrom SR v dorastencoch, 

prelomil desaťročný rekord 665 zhodených kolov.  Najväčším úspechom však bolo jeho 

víťazstvo na svetovom šampionáte v českých Rokycanoch . Získal zlatú medailu 

v jednotlivcoch a spolu s ňou titul majster sveta za výkon 631 zhodených kolov.  

 

P. Szajko prekladal správu :  

 

V dňoch 12.04.2019-14.04.2019 náš oddiel sa zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska 

dorastencov v silovom trojboji a v tlaku na lavičke v Lučenci 8. pretekármi .   

Získali sme Výsledky:  Deme Krisztián do 75kg získal v silovom trojboji 1. miesto a tým titul 

majstra Slovenska s novým národným rekordom, V tlaku na lavičke vo svojej váhovej 

kategórii získali 1.miesto Péter Csaba , Kaločai Kristián, Adam Berky a Silvia Šuhajová , 

3.miesto získal Roland Péter.   

Adam Berky v absolútnom hodnotení dorastencov získal 3.miesto.   

Dňa 21.05.2019 pretekár Deme Krisztián sa zúčastnil na Majstrovstvách Európy dorastencov 

v MR Tiszakécske ,kde pri telesnej váhe 70 kg s výkonom drep 145kg,tlak na lavičke 

120kg,mŕtvý ťah 150kg právom získal 2.miesto a tým titul Vicemajstra Európy v silovom 

trojboji v kategórii dorastenec.   

P. zástupca primátora  a členovia komisie vyhodnotili Fiľakovský cross, ktorý sa uskutočnil 3. 

mája 2019. V tomto roku sa uskutočnilo 12. ročník. Po prvýkrát sa konal pod záštitou mesta 

a OZ FTC . Nová bola aj trať. Počasie bolo trošku upršané ale neodradilo bežcov.  Pretekov sa 

zúčastnilo 180 súťažiacich z nich 90 detí. Celkovým víťazom sa stal Roman Vajs   
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z tímu BB TRENER s časom 48 minút a 12 sekúnd. Medzi ženami výťazkou sa stala Anikó 

Behan z Maďarska. 

Členovia komisie už pripravujú  propozície na pohár primátora v minifutbale a v koľkoch . 

V tomto roku pribudne nová disciplína súťaž v pretláčaní rukou pre amatérov. Pre deti pripravuje 

DHZM  skúšku dráhy železného hasiča. Bude to zaujímavá hra pre deti.  

Ďalšie zasadnutie sa koná dňa 13.6.2019 kde sa spresňujú úlohy pre členov komisie ohľadne 

športového ktorá sa koná dňa 22.6.2019. 

 

 

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

Príloha : prezenčná listina, vyúčtovanie Fiľakovského crossu. 

 

 

 

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


