
Zápisnica  z  2.  zasadnutia Komisie  športu a mládeže v Tvrdošovciach,  konajúceho sa dňa
20.05.2019  v zasadacej miestnosti obecného úradu v Tvrdošovciach

Prítomní:

Členovia:
Ing. Marian Batyka
Ing. Kristián Birkus
Mgr. Radovan Mikláš
Ing. Peter Birkus
Mgr. Dárius Major

Pozvaní hostia:
Mgr. Judita Veresová
RNDr. Michal Bara

Zapisovateľka: Ing. Erika Šípošová

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia predsedu komisie
3. Vyhodnotenie športových podujatí (marec - máj)
4. Plán športových podujatí (jún - august)
5. Letné detské tábory
6. ŠK Tvrdošovce
7. Fit Park
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

1. Otvorenie

Predseda komisie športu a mládeže Ing. Marian Batyka privítal prítomných. Oboznámil prítomných
s programom.

2. Informácie predsedu komisie

Vychádzajúc zo zápisnice ustanovujúcej schôdze komisie športu a mládeže predseda komisie, Ing. 
Marian Batyka vyhodnotil progres, ktorý bol dosiahnutý za dané obdobie v oblasti:

- vytvorenia a vytlačenia prehľadného plánu športových aktivít v obci – aj napriek spracovaným 
podkladom a súhlasnému názoru vytvoriť pre obec prehľadný dokument na štvrťročné obdobie 
nebol dosiahnutý žiaden pokrok;

- zvýšenia záujmu o šport  v obci medzi širokou verejnosťou bol v spolupráci s ŠK Tvrdošovce
realizovaný nábor chlapcov a dievčat narodených po r. 2007. Náboru sa zúčastnilo 20 detí;

-  z  grantových  výziev  boli  spracované  podklady  do  grantového  programu  podpory  lokálnych
komunít  COOP Jednota (Srdcom pre futbal,  Park rodín a v spolupráci s Líviou Borbélyovou Fit
park). Naše projekty, ktoré postúpili do finále vybrala regionálna COOP Jednota NZ. O získaní



samotných grantov (6.000eur) rozhodnú zákazníci hlasovaním, ktoré prebieha od 1. mája do 31.
mája 2019. Oba nevíťazné projekty majú pripravené podklady na zapojenie sa do ďalších výziev;
Mgr. Judita Veresová informovala o možnosti hlasovať na stránke: www.tvrdosovce.sk  - Občiansky
rozpočet.  Hlasovať  je  možné  za  tri  projekty,  z  ktorých  2.víťazné  projekty  získajú  z  obecného
rozpočtu po 2000,00 eur. Ide o nasledovné projekty:
1. Park rodín – štylizovaný suchý potok s drenážnym materiálom
2. Revitalizácia jazera Bara
3. Zasaď strom!

-  dňa  Zeme  (13.4.)  –  prezidentom  ŠK  Tvrdošovce  boli  oslovení  futbalisti  všetkých  vekových
kategórií s výzvou zapojiť sa do tohto projektu.  Aktivity sa zúčastnili iba hráči prípravky, hráči
žiakov a časť členov komisie. Napriek vykonaným prácam, tieto neboli obcou vyhodnotené.

-  predĺženia  letnej  prevádzky  MŠ  na  dobu  troch  týždňov  Mgr.  Judita  Veresová  informovala
prítomných,  že  po  dohode  s  p.  riaditeľkami  MŠ a  na  základe  záväznej  prihlášky,  bude  letná
prevádzka v MŠ  od 1.7.2019 do 19.7.2019, t.j. 3 týždne.

3. Vyhodnotenie športových podujatí

Predseda  komisie  informoval  prítomných  o športových  podujatiach,  ktoré  sa  konali  v obci
v mesiacoch marec až máj:
16.3.2019 Cergát run
27.4.2019 Rybárske preteky Putnoki
8.5.2019 PIZZA EXPRES cup
8.5.2019 nábor chlapcov a dievčat do ŠK Tvrdošovce
11.5.2019 Rybárske preteky Bara tó
18.5.2019 Rodinná cyklistika
Gyurek cup pôvodne plánovaný na 10.5.2019 sa kvôli  nepriaznivému počasiu neuskutočnil  a je
odložený na 5. resp. 7.9.2019. 

4. Plán športových podujatí (jún-august)

3.6.2019  MDD v ZŠ
8.6.2019  IRON Family
12.-16.6.2019 LSH Carp Cup
14.6.2019  MDD MŠ „Škôlkiáda“ v MŠ na Hlbokej ulici
21.6.2019  Sunset Cup
22.6.2019  Moder Cup
1. - 5.7.2019    Letný basketbalový tábor
1. - 5.7.2019    Letný brankársky camp
tbd  Letný futbalový tábor – spresní ŠK Tvrdošovce 
tbd  Szikora cup – spresní ŠK Tvrdošovce
24.8.2019  Svätoštefanský beh

5. Letné tábory

1. - 5.7.2019 Letný basketbalový tábor – poldňový tábor 
8. - 12.7.2019 Obecný tábor a Huncutka kalandtábor 

Futbalový tábor – poldňový tábor, presný termín ešte nie je stanovený
Kelly tábor - termín bude spresnený
Palomino tábor – forma a termín bude spresnený jazdiarňou Palomino

http://www.tvrdosovce.sk/


Predseda komisie informoval prítomných o svojom zámere rokovať s vedúcimi táborov s cieľom
skoordinovať termíny konania táborov, aby sa  neprelínali a aby mali rodičia a deti vykrytú čo
najdlhšiu dobu organizovanými aktivitami počas letných prázdnin.

6. ŠK Tvrdošovce

Komisia sa zhodla na tom, že situácia v športovom klube je nepriaznivá. Bolo by nutné vypracovať
vnútorné smernice, v ktorých by sa stanovili pravidlá fungovania ŠK, ktoré by mohli reštartovať
činnosť klubu.  Pán RNDr. Michal Bara upozornil členov komisie, že ŠK mal svoje pravidlá, ktoré
určovali  vnútorný chod združenia  a jej  členov.  Komisia  navrhuje  ŠK vypracovanie  dlhodobého
plánu na stanovanie si priorít fungovania klubu do budúcna.

Predseda komisie sprostredkoval aktuálnu informáciu stolnotenisového oddielu, ktorý sa úspešne
umiestnili na 4. mieste v okresnej súťaži. Momentálne tvorí družstvo 8 hráčov s ambíciou získania
ďalšieho  hráča  so  skúsenosťami  z vyššej  ligy  a následne  postupom  v ďalšom  ročníku.  Nie  je
vylúčené, že by po získaní uvedeného hráča bolo založené aj B mužstvo.

Z dôvodu odrieknutia účasti prezidenta ŠK Tvrdošovce na poslednú chvíľu z rodinných dôvodov,
informácia o aktuálnom stave vo futbalovom oddiely nebola poskytnutá.

7. Fit Park

Komisia  sa  na  základe  výzvy predsedu zhodla  na  vynaložení  maximálneho úsilia  pre  podporu
dobudovania Fit parku aktívnou účasťou jej členov na zapájaní sa do grantových výziev, pomocou
ktorých by sa mohol park rozrásť o nové preliezky pre deti, ihriská, lavičky a zeleň. 

8. Rôzne

Predseda komisie oznámil plány vytvoriť v obci klub otužilcov -  „Tvrdošovské Tulene“.

Predseda komisie tlmočil žiadosť Ing. Rolanda Vargu o zorganizovanie pondelkového futbalového
zápasu počas Dní Sv. Štefana. Mgr. Judita Veresová informovala prítomných, že zoznam zápasov
počas Dní Sv. Štefana predkladá ŠK Tvrdošovce. 

Predseda komisie Ing. Marian Batyka navrhuje na základe získaných skúseností počas náboru do
ŠK Tvrdošovce vytvoriť „Sieň slávy“ ŠK Tvrdošovce , kde by mohli byť vystavené úspechy našich
športovcov pre verejnosť.

Mgr. Dárius Major položil otázku, či by sa dala vyhotoviť vlajka, ktorou by naši športovci mohli pri
rôznych športových podujatiach v okolitých dedinách, resp. v cudzine reprezentovať našu obec.
Ďalej požiadal skoordinovať beh detí počas Svätoštefanského behu a futbalového zápasu.

9. Diskusia

Prejavený záujem členov komisie o Rybník, ktorý t.č. patrí PD Tvrdošovce, ako atraktívne okolie
pre kultúrne športové podujatia pre našich obyvateľov.

10. Záver

Predseda  komisie  Ing.  Marian  Batyka  poďakoval  všetkým  za  účasť,  za  ich  pripomienky  a
zasadnutie ukončil.


