
Zápisnica z    3  .  zasadnutia  Komisie  športu a mládeže  v Tvrdošovciach,  konajúceho sa dňa   
30.7.  2019  v zasadacej miestnosti obecného úradu v Tvrdošovciach  

Prítomní:

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

Pozvaní hostia:
Mgr. Judita Veresová
Ing. Marián Tóth, MBA
Szabolcs Vincze
RNDr. Michal Bara

Zapisovateľka: Ing. Erika Šípošová

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia predsedu komisie
3. Vyhodnotenie športových podujatí (jún-júl)
4. Plán športových podujatí (august-december)
5. Letné detské tábory
6. OZ ŠK Tvrdošovce
7. OZ Lucerna
8. OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013
9. Svätoštefanský beh
10. Fit Park
11. Skate park
12. Park rodín
13. Diskusia
14. Záver

1. Otvorenie

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

2. Informácie predsedu komisie

Ing. Marian Batyka oboznámil prítomných o úspešnom projekte podpory lokálnych komunít COOP 
Jednoty. Ide o projekt Park rodín, na ktorý sme získali sumu 6000,00  EUR.

3. Vyhodnotenie športových podujatí

Predseda  komisie  informoval  prítomných  o športových  podujatiach,  ktoré  sa  konali  v obci 
v mesiacoch jún – júl.



4. Plán športových podujatí (august-december)

August: Šachový turnaj, Svätoštefanský beh
September: Gyurek cup
Oktober: TABL bedmintonový turnaj
November: Gold cup - stolnotenisový turnaj
Nov.-marec: 2.ročník Tvrdošovskej amatérskej bedmintonovej ligy
December: Zolik cup (vianočný turnaj)

Školský florbalový turnaj
Školský basketbalový turnaj
Školský futbalový turnaj
Školský stolnotenisový turnaj

5. Letné tábory

Tábory, ktoré sa konali:
1. - 5.7.2019 Letný basketbalový tábor – poldňový tábor
1. - 5.7.2019               Brankársky tábor      
8. - 12.7.2019 Obecný tábor a Huncutka kalandtábor
22. - 26.7.2019 Jazdecký tábor

Tábory, ktorá sa budú konať:
5. - 9.8.2019 Kelly tábor
12. - 16.8.2019 Jazdecký tábor

6. OZ ŠK Tvrdošovce

Ing.  Marian  Batyka,  predseda  komisie  informoval  o  vzniku  5.  členného   TEAM-u  pri  ŠK 
Tvrdošovce, ktorý tvoria: Ing. Marián Batyka, Ing. Kristián Birkus, Silvester Haluza, Ing. Tomáš 
Birkus, Szabolcs Vincze.  
Szabolcs Vincze informoval  komisiu o zložení  A mužstva a  zmenách,  ktoré sa  udiali  v oblasti 
mužstva a zápasov. Ing. Peter Birkus informoval o snahe zlepšiť pohľad na SKT medzi fanúšikmi i 
ostatnými obyvateľmi obce a informoval o novinkách v tejto oblasti. 

7. OZ Lucerna

Ing. Marian Batyka, predseda komisie poukázal na športové aktivity organizované OZ Lucerna, ako 
napr. turistika v septembri.

8. OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013

Mgr. Radovan Mikláš informoval o podujatí, ktoré organizuje OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013 v 
spolupráci s obcou Tvrdošovce, a to na 5. ročník akcie Svätoštefanský beh, ktorý sa uskutoční dňa 
24.8.2019.



9. Svätoštefanský beh

Mgr. Dárius Major informoval o blížiacom sa podujatí. Informoval o sponzoroch, o tom, že OZ 
SFT2013 vytvorí  koordinačný tím,  ktorý bude zasadať pred behom pre spresnenie a rozdelenie 
úloh. 
Ing. Marián Tóth, MBA, starosta obce, ďalej poukázal na to, aby sa do budúcna pri behu zabránilo 
tomu, aby bežcom do trasy vchádzali okoloidúci obyvatelia, nakoľko to bráni plynulosti pretekov.
Ing.  Marian  Batyka,  predseda  komisie  oznámil,  že  bude  zorganizované  stretnutie  s  obecnou 
políciou a DHZ pre zladenie spoločného postupu počas behu. 

10. Fit park

Komisia  sa  zhodla  na  tom,  aby  sa  do  budúcnosti  vynaložili  aktivity  na  získanie  projektu  na 
zveľadenie okolia jazera Vida Tó, ktoré je blízko Fit parku.  Počíta sa s projektom Obnova dediny, 
kde je možné získať dotáciu vo výške 5000,00 EUR.

11. Skate park

Komisia sa zhodla na zámere vybudovať ihrisko, tzv. Skate park. Jeho realizácia by mala byť v 
spolupráci s obcou. Presná lokalita na vybudovanie ihriska ešte nie je stanovaná.
Ing.  Marian  Batyka,  predseda  komisie  zdôraznil  potrebu  koordinácie  spoločného  postupu  pri 
budovaní  parkov,  vytvorenie  časovej  dôslednosti  pre  zjednotenie  úsilia  pri  realizácii  parkov  a 
získavania finančných prostriedkov a požiadal starostu obce Ing. Mariána Tótha, MBA o vytvorenie 
spoločného plánu.

12. Park rodín

Ing. Marián Batyka, predseda komisie informoval o  tom, že skupinou Ing. Attilu Tótha, PhD. bol 
vytvorený prvotný návrh parku. Ďalším krokom budú geodetické práce pre získanie podkladov na 
vytvorenie projektu.

13. Diskusia

Komisia poukázala na nutnosť opraviť závlahový systém na tréningovom ihrisku pri jazere Putnoki. 
Ing. Marián Tóth, MBA, starosta obce, informoval o získaní dotácie na opravu multifunkčného 
ihriska.
Ing. Marian Batyka, predseda komisie informoval prítomných o požiadavke obyvateľov obce na 
vytvorenie  projektu,  kde  by  sa  ženy  mohli  naučiť  sebeobrane.  Navrhol  vytvoriť  nový  projekt 
organizovaný  obcou  s  názvom:  Sebeobrana  nielen  pre  ženy.  Ďalej  informoval,  že  na  základe 
analýzy projektov pre ženy v obci,  nie je vhodné projekt organizovať na týždennej báze,  preto 
navrhol organizovať projekt formou jednodňového seminára s trojmesačnou periodicitou. Komisia s 
návrhom súhlasila. Projekt je plánovaný na október 2019. 

14. Záver

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




