
Zhodnotenie športových akcií organizovaných športovým referátom od 

termínu konania poslednej komisie 

 

  V mesiaci jún sa uskutočnilo viacero športových akcií organizovaných športovým referátom. 

10. júna sa uskutočnila v športovom areály na Tbiliskej ulici tradičná Račianska športová medzi 

školská olympiáda. Na tejto akcii s dlhoročnou tradíciou sa zúčastňujú žiaci račianskych 

základných  škôl a prvého stupňa gymnázií. Súťaží sa vo futbale, streetbale a atletických 

disciplínach.  Odmenení sú víťazi všetkých disciplín a po zrátaní bodov aj celkový víťaz, ktorým 

sa tento rok stala ZŠ Tbiliská.  Akcia bola zorganizovaná tradične na vysokej úrovni a aj za účasti 

reprezentantov Slovenska. Mrzí ma však klesajúci počet účastníkov podujatia, ktorý 

každoročne klesá a podľa učiteľov telocviku je problém nominovať žiakov na všetky disciplíny.  

12. júna sa uskutočnila letná edícia Račianskeho krosu , ktorý organizujeme v spolupráci s OZ 

Aj pre radosť.  

18. júna sme v spolupráci s pánom Hamranom a SSTZ zorganizovali podujatie turnaj osobností 

v stolnom tenise, na ktorom sa väčšina z vás zúčastnila. Tak hodnotenie nechám na vás, ale 

verím, že ste odchádzali z tohto podujatia s dobrými pocitmi a peknou medailou. 

21. júna sa konala v priestoroch amfiteátra Seniorská olympiáda, kde si naši seniori zasúťažili 

o pekné ceny v hode šípkami, granátom na cieľ, či v streľbe na bránu florbalovou hokejkou.  Aj 

toto podujatie hodnotím pozitívne, keďže všetci seniori mali úsmev na tvári. V septembri sa 

bude konať ďalšie kolo tohto podujatia, na ktoré budú prizvaní aj dôchodcovia z Krasňan 

a Rendezu. 

 Mesiaci júl športový referent riešil partnerov podujatia na Račiansky polmaratón a venoval 

sa prípravným prácam a príprave výberového konania na osadenie Pumptrackovej dráhy na 

Sklabinskej. V mesiaci september za začne s inštaláciou a v priebehu mesiaca október bude 

dráha uvedená do prevádzky a bude slúžiť všetkým Račanom, keďže takéto dráhy sú vo svete 

veľmi obľúbené a požiadavky na ich osadenie stúpajú už aj na Slovensku. 

Športový referent riešil aj požiadavky občanov s hlučnosťou basketbalových košov na 

Komisárkach. Keďže dosky na basketbalových košoch boli atypizované a na Slovensku sa dosky 

v týchto rozmeroch nepredávajú, bola zadaná zákazka do Čiech, kde dosky vyrobili a v krátkom 

čase budú inštalované. 



V mesiaci august sa konal už 11. ročník Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky, ktorí 

podporili viacerí partneri podujatia. Akcia bola zorganizovaná dobre. Spokojnosť je hlavne 

s účasťou na detských behoch. Nasledujúci ročník sa uskutoční v pôvodnom termíne v  mesiaci 

apríl. Očakáva sa zvýšená účasť aj na dospeláckych kategóriách. Keďže tento rok sa 

dospeláckych kategórii zúčastnilo len 207 bežcov. 

V mesiaci september sa prostredníctvom športového referátu uskutoční Račiansky strapec 

v karate – počas Račianskeho vinobrania, detský futbalový turnaj Memoriál Miloša 

Sedramača, futbalový turnaj pre dospelých Memoriál Cyrila Sekerku, športová olympiáda 

seniorov a ďalšie kolo školskej stolnotenisovej ligy. 

 

                                                                      S pozdravom športový referent Mgr. Marek Porvazník 

 

 


