Športová komisia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Z ÁPI SN ICA
Z 3. zasadnutia Športovej komisie MsZ v Spišských Vlachoch
konaného dňa 16.06.2020
Začiatok

:

16:00

Ukončenie

:

17:30

Miesto :

galéria Mesta Spišské Vlachy

Prítomní :

Štefan Labanc – predseda komisie, poslanec MsZ
Ing. Juraj Jánošík - člen komisie, poslanec MsZ – prišiel o 16:15
Ing. Michal Dzurila - člen komisie
Ing. Ladislav Jurčišin - člen komisie
Mgr. Mária Suchá - člen komisie
Mgr. Ronald Pikla - tajomník komisie

Ostatní :

Peter Michlík - predseda Spišského Lukostreleckého klubu,
Marta Poradová- predseda DHZ
Ondrej Porada - DHZ
Tomáš Weinper – Motokros klub
Hmelár Miroslav
Perun Jozef

Neprítomní : Jozef Lazor - člen komisie, poslanec MsZ
Slavomír Ďugas – člen komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Konzultácia o obnovení športových podujatí, súťaží, turnajov a pod. po zmiernení
opatrení súvisiacich s ochorením Covid – 19
4. Program športových klubov na mesiace jún – december 2020.
5. Vytvorenie kalendára športových podujatí na rok 2021
6. Vytvorenie spoločnej stránky športových klubov v meste Spišské Vlachy na
sociálnej sieti Facebook.
7. Rôzne, diskusia
8. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
Predseda komisie Štefan Labanc privítal všetkých zúčastnených. Skonštatoval, že komisia je
uznášania schopná.
K bodu č. 2 - Schválenie programu
Predseda komisie prečítal program komisie a dal hlasovať za schválenie programu.
Hlasovanie :

za :4

proti : 0

zdržali sa : 0

K bodu č. 3 - Konzultácia o obnovení športových podujatí, súťaží, turnajov a pod. po
zmiernení opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19
Predseda komisie vyzval zúčastnených predsedov športových klubov aby ho oboznámili aký je
momentálny stav v jednotlivých kluboch. Motokros klub v zastúpení pánom Tomášom Weinperom
informoval, že dňa 10.05.2020 sa mal konať motokros, ktorý bol kvôli opatreniam súvisiacich
s ochorením Covid – 19 zrušený a presunutý na neurčito. Taktiež informoval, že dňa 26.6.2020
bude schôdza a po schôdzi sa rozhodne o náhradnom termíne motokrosových pretekov. DHZ
Spišské Vlachy momentálne netrénujú a nezúčastňujú sa pretekov. Členovia DHZ majú schôdzu
dňa 21.06.2020 a dňa 24.06.2020 má zasadať prezídium DHZ v Bratislave, kde budú riešiť otázky
organizácie pretekov. SLK Spišské Vlachy už trénujú a taktiež absolvovali prvú súťaž v Kežmarku,
ktorá bola bez divákov, a len do 100 ľudí (strelci a rodičia). THK v zastúpení pánom Ing.
Ladislavom Jurčišinom oznámil predsedovi a členom komisie, že THK nevykonáva žiadnu činnosť.
LTO s podpredsedom Ing. Jurajom Jánošíkom, chcú organizovať turistické akcie a taktiež plánujú

brigádu, počas ktorej sa bude pokračovať v obnove vleku. 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy v zastúpení
Ing. Michalom Dzurilom oznámil, že sa čaká za vyjadrením VSFZ resp. SFZ o dátumoch, kedy sa
budú odohrávať jednotlivé zápasy a za akých podmienok to bude možné. Informoval predsedu aj
o tom, že pred pár dňami bol obnovený tréningový proces futbalistov.
Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne
uznesenie.

K bodu č. 4 - Program športových klubov na mesiace jún – december 2020
Predsedovia zúčastnených klubov čakajú na zasadnutie zväzov, pod ktorý daný klub patrí a na
základe odporúčania jednotlivých zväzov sa začnú plánovať športové podujatia. Jediný
z prítomných predseda SLK Sp. Vlachy, pán Peter Michlík oboznámil predsedu športovej komisie,
že budú organizovať Slovenský pohár v 3D lukostreľbe ( 18.07.2020), Podtatranskú lukostreleckú
ligu ( 26.07.2020) a Košický pohár – Pohár KSK ( 07.11.2020). Mimo podujatí budú organizovať aj
tábor.

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne
uznesenie.

K bodu č. 5 – Vytvorenie kalendára športových podujatí na rok 2021
Predseda športovej komisie prezentoval členom komisie a prítomným predsedom športových
klubov nápad vytvorenia kalendára športových podujatí na rok 2021, ktorý by bol dostupný na
webe. Predsedovia jednotlivých športových klubov by mali prístup ku kalendáru, kde by mohli
vkladať dátumy s názvom a popisom športových podujatí.
Uznesenie komisie : Komisia súhlasí s vytvorením kalendára. Komisia taktiež navrhuje aby sa
kalendár zverejňoval aj na úradnej tabuly mesta.
Hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržali sa : 0

K bodu č. 6 – Vytvorenie spoločnej stránky športových klubov v meste Spišské Vlachy na
sociálnej sieti Facebook
Predseda športovej komisie taktiež prezentoval členom komisie a prítomným predsedom
športových klubov nápad vytvorenia spoločnej stránky na Facebooku. K danému bodu prebehla
diskusia s jednotlivými predsedami klubov.

Uznesenie komisie : Komisia na základe získaných informácii došla k záveru, že nie je potrebné
vytvoriť spoločnú stránku na FB. Avšak odporúča, aby si jednotlivé športové kluby vytvorili na
svoju prezentáciu vlastnú stránku na FB a taktiež navrhuje aby prípadne príspevky od klubov boli
zverejňované resp. zdieľané na FB stránke mesta.
Hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržali sa : 0

K bodu č. 7 – Rôzne, diskusia
V tomto bode neprebehla žiadna diskusia.
Uznesenie komisie : Komisia neprijala žiadne uznesenie.

K bodu č. 8 - Záver
Predseda komisie Štefan Labanc poďakoval všetkým zúčastneným za účasť.

Spišské Vlachy, 23.06.2019

Zapísal:

Mgr. Ronald Pikla

Overil: Štefan Labanc

tajomník športovej komisie

predseda športovej komisie

