Správa o činnosti Komisie športu a výchovy mládeže MsZ Kolárovo
za kalendárny rok 2011

Prvoradým cieľom a poslaním Komisie športu a výchovy mládeže MsZ Kolárovo je
rozvoj telesnej kultúry školopovinnej mládeže mesta Kolárovo, ako aj zabezpečenie
športovania občanom mesta, pre širokú verejnosť.
V priebehu roka 2011 registrované športové kluby: FK, HŠK, ŠK-džudo, zápasenie,
Cyklistický klub, Karate klub Taiyo, Stolnotenisový klub, Kynologický klub, Basketbal Club
Knives, Klub zimného plávania, FK Veľký Ostrov, Corvin HE zabezpečili pravidelnú
činnosť v telesnej výchove a súťažnom športovaní pre všetky vekové kategórie. Pri
svojej činnosti užívali telovýchovné zariadenia patriace prevažne do vlastníctva mesta.
Finančné prostriedky, poskytnuté Mestom Kolárovo na činnosť jednotlivých športových
klubov v súlade so VZN mesta Kolárovo využívali v plnej miere, podľa predpisov.
Športové kluby pôsobiace na území mesta Kolárovo v priebehu roka 2011 úspešne
reprezentovali naše mesto na rôznych školských, majstrovských zápasoch,
ako aj
na medzinárodných podujatiach.
Komisia športu a výchovy mládeže v spolupráci s CVČ Kolárovo a školskými
zariadeniami začiatkom októbra 2011 organizovala tradičné masovo - športové podujatie
„ Jesenný športový deň mesta Kolárovo “. Do tejto športovej akcie aj toho roku sa zapojili
mnohí, v rôznych vekových kategóriách, v rôznych športových disciplínach, kde si mohli
zmerať svoje sily, mohli ukázať svoje zdatnosti vo futbale, vybíjanej, pasovačke,
vo veslovaní, v rôznych siláckych súťažiach, kde tí najzdatnejší mohli prekonať rekordy
z predchádzajúcich rokov, vedené v knihe rekordov.
Koncom júla sa uskutočnilo – už tradične - v rámci vodných športov dvojdňové
člnkovanie na Malom Dunaji, na úseku Jahodná – Topoľníky – Kolárovo, spolu
so záujemcami družobného mesta MR – Kisbér, ale v prvom rade s členmi športovej komisie
z Kisbéru. O toto podujatie neustále rastie záujem aj zo strany družobného mesta Kisbér.
Podobné štvordňové podujatie organizovala športová komisia družobného mesta Kisbér
koncom mesiaca august na vodnej ploche Mosoni – Duna, na úseku Rajka – Győr.
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov sa uskutočnilo
v mesiaci marec 2011 a to na základe dosiahnutých výsledkov z roku 2010.
Komisia športu a výchovy mládeže pod vedením predsedu ŠK, Ing. Michala Gőgha
zasadala v roku 2011 osemkrát.
Neustále rastie aj záujem o rekreačné športy. Dôkazom toho je, že mestská športová hala,
a telocvične základných škôl sú denno-denne naplnené aj neaktívnymi športovcami,
športovkyňami.

V Kolárove, dňa 30.11.2011

Ing. Michal Gőgh
Predseda komisie športu
a výchovy mládeže

