RADA NA

PODPORU

ŠPORTU V MESTE

SPIŠSKÉ VLACHY
Zápisnica z 1. zasadnutia Rady na podporu športu, konaného dňa 24.02.2017
v Galérii Mestského úradu

Prítomní : Ľubomír Fifik, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Michal Dzurila, Bc. Tomáš Jež,
Peter Matušík, Mgr. Michal Jež, Ing. Juraj Jánošík, František Pikla, Ing. Ladislav Jurčišin,
Marta Poradová, Mgr. Mária Suchá, Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Ľubomír Pikla, Mgr. Vladimír
Baloga, Anton Gurčík, Peter Michlík

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Štatút Rady na podporu športu
4. Návrh zoznamu členov
5. Prejednanie aktuálnych problémov v oblasti športu
6. Návrh na usporiadanie záležitostí THK v Rudoľovej záhrade
7. Návrh koncepcie športu v meste Spišské Vlachy
8. Návrh harmonogramu zasadnutí
9. Rôzne
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
P. Ľubomír Fifik, primátor mesta ,otvoril prvé zasadnutie novovytvorenej Rady na podporu športu v
meste Spišské Vlachy a privítal všetkých prítomných.
Uviedol, že významným faktorom rozvoja športu v našom meste je spolupráca mesta s
organizáciami zabezpečujúcimi športové aktivity pre obyvateľov mesta a jeho okolia. Špecifickým
cieľom pre rozvoj športu v našom meste je budovanie infraštruktúry pre športové a voľnočasové
využitie, a tiež organizovanie tradičných aj jednorázových športových podujatí pre deti, mládež aj
dospelých obyvateľov mesta.
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Na zabezpečovaní športovej činnosti zameranej na občanov mesta sa významnou mierou podieľa aj
„tretí“ sektor – občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné a iné organizácie rozvíjajúce na
území mesta svoje aktivity. Ich činnosť je zväčša orientovaná na deti a mládež a tiež využívajú
miestne prírodné podmienky i verejné športoviská a školské priestory.
V našom meste pôsobí 8 športových klubov, v rámci CVČ sú športové krúžky, ktoré využívajú
jestvujúce športoviská a podieľajú sa aj na revitalizácii starších, resp. vybudovaní nových športovísk.
P. primátor prečítal návrh programu, všetci prítomní s návrhom súhlasili s doplnením, že body 6 a 7
budú prejednané na nasledujúcom zasadnutí.
2. Štatút Rady na podporu športu v meste Spišské Vlachy
P. Primátor oboznámil prítomných s návrhom Štatútu, s cieľmi, pôsobnosťou a zložením Rady.
Tento Štatút bol bez zmien schválený.
Uznesenie č.1/RNPŠ/2017: Rada na podporu športu schvaľuje predložený Štatút Rady na podporu
športu v meste Spišské Vlachy.

3. Návrh zoznamu členov
Hlasovaním bolo určené, že členmi Rady sú všetci prítomní na zasadnutí. O nových členoch sa v
zmysle štatútu rozhodne hlasovaním na nasledujúcich zasadnutiach.
Za predsedníčku Rady bola zvolená PaedDr. Satmáryová, za tajomníka Ing. Jurčišin.

Uznesenie č.2/RNPŠ/2017: Rada na podporu športu volí za predsedníčku Rady PaedDr. Marcelu
Satmáryovú.
Uznesenie č.3/RNPŠ/2017: Rada na podporu športu volí za tajomníka Rady Ing. Ladislava Jurčišina.
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4. Prejednanie aktuálnych problémov v oblasti športu.

Na prvom zasadnutí boli prítomní zástupcovia týchto športových klubov: volejbalový, turistický a
futbalový v rámci MŠK, THK, ŠKST, lukostrelecký, CVČ ako zástupca športových krúžkov, DHZ
ako zástupca hasičského športu. Každý zučastnený predstavil svoj klub resp.oblasť, ktorej sa venuje,
počet členov, využívané športoviská, najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy a hlavné problémy a
požiadavky, s ktorými sa športovci stretávajú.
1. MŠK Tatran Spišské Vlachy: občianske združenie, v rámci ktorého pôsobia 3 oddiely, predseda:
Ing. Michal Dzurila
Futbalový oddiel
- 130 členov, vedúci: Mgr. Vladimír Baloga
- členské: deti do 15 rokov 1,-€, študenti a dôchodcovia 5,-€, pracujúci 10,-€
- rozdelenie: muži - 5.liga Podtatranská
: dorastenci- 3.liga
: žiaci - oblastná liga
- športovisko: využívajú futbalový štadión, v zime priestory telocvične základných škôl za poplatok
- požiadavky: vysporiadať pozemky pod MŠK Tatran, komplexná rekonštrukcia celej budovy vrátane
elektroinštalácie, vodovodu a kanalizácie, ako aj celého areálu
Lyžiarsko - turistický oddiel
- 97 členov, vedúci: Peter Klocek
- členské: deti do 15 rokov 1,-€, študenti a dôchodcovia 5,-€, pracujúci 10,-€
- prevádzka lyžiarskeho vleku, organizovanie turistických akcií a poznávacích zájazdov pre členov i
širokú verejnosť
- požiadavky: predľženie lyžiarskeho vleku, zakúpenie autobusu
Volejbalový oddiel:
- 17 členov, vedúci: Peter Matušík
- členské: deti do 15 rokov 1,-€, študenti a dôchodcovia 5,-€, pracujúci 10,-€
- organizácia volejbalových turnajov pre amatérov z mesta a okolia
- športovisko: využívajú priestory telocvične základných škôl za poplatok a volejbalové ihrisko
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- požiadavky: priestory telocvične
2. Športový klub stolného tenisu
- 30 členov, vedúci: Anton Gurčík
- členské : dospelí 10,-€
- organizácia a účasť na stolnotenisivých turnajoch: majstrovstvá Spiša, majstrovstvá kraja,
Východoslovenský pohár mládeže, veľká cena Spišských Vlách, muži hrajú 3.ligu a 5. ligu, dosahujú
výborné výsledky
- športovisko: využívajú priestory telocvične základnej školy za poplatok
- požiadavky: priestory telocvične
3. Spišský lukostrelecký klub Spišské Vlachy
- 30 členov, vedúci: Peter Michlík
- členské : dospelí 10,-€
-účasť na lukostreleckých pretekoch: Slovenský pohár, Východoslovenský pohár, Podtatranská
žiacka liga, Majstrovstvá Slovenska, halová lukostreľba, Spišský hrad - Súhradnice, 3D terčové
súťaže a mnohé iné, naši lukostrelci sa umiestňujú na popredných miestach
- organizácia súťaží na celoslovenskej a regionálnej úrovni pre dospelých, deti a mládež
- v roku 2017 plánuje klub zorganizovať Majstrovszvá Slovenska s medzinárodnou účasťou v
lokalite Zahura, termín: august
- športovisko: využívajú priestory telocvične základnej školy za poplatok, areál MŠK Tatran,
futbalové ihrisko za telocvičňou ZŠ,
- požiadavky: priestory telocvične, finančná pomoc
4. DHZ Spišské Vlachy
- 76 členov, predseda: Marta Poradová
- členské: 8,-€
- organizácia a účasť na hasičských pretekoch: okresné a oblastné súťaže v počte približne 25
- Majstrovsvá sveta- kolektív - 4.miesto, Majstrovstvá Slovenska - 1.miesto výstup na vežu - Ondrej
Porada, Majstrovstvá ČR kolektív a iné
- športovisko: Rudoľova záhrada, telocvičňa ZŠ
- požiadavky: pridelenie dotácie na športovú činnosť, nie iba na fungovanie DHZ, rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice

Zápisnica z 1. zasadnutia Rady na podporu športu z 24.02.2017

4

5. THK Spišské Vlachy
- 41 členov, predseda: Ing. Ladislav Jurčišin, František Pikla
- členské: dospelí 20,-€, deti bez poplatku
- činnosť: vytváranie podmienok na rozvoj a podporu ľadového hokeja u detí a mládeže, združovanie
detí a mládeže v interných kluboch hokeja a hokejbalu , organizovanie športových súťaží a
kultúrnych podujatí : guľášmajster, olympiáda dôchodcov, koncerty, spolupráca pri organizovaní Dní
mesta, výstavba

detského a volejbalového ihriska v Rudoľke, exteriérový pingpong, badminton.

starostlivosť o hokejový štadión a priestory, organizácia verejného korčuľovania
- účasť na hokejbalovej extralige U10 a U14 (deti do 10 a do 14 rokov), organizácia Mestskej
hokejovej ligy, spolupráca s HK Warriors SNV, v Spišských Vlachoch sa podieľali na vytvorení
Centra talentovanej mládeže so zameraním na hokejbal,
- požiadavky: vysporiadať vlastnícke a nájomné vzťahy areálu Rudoľovej záhrady a STS
- pri tvorbe koncepcie športu resp.budovaní športového areálu v Rudoľovej záhrade vznikol názor, že
THK plánuje využívať všetky budovy STS. Nie je to pravda, THK si nenárokuje na všetky budovy
STS, budovy by sa mali pomerne rozdeliť medzi všetky športové kluby v meste, kluby by sa o tieto
priestory mali riadne starať

Prítomní sa zhodli na tom, že hlavnými požiadavkami sú: revitalizácia a rekonštrukcia športových
plôch a oddychových zón, vysporiadanie vlastníckych vzťahov na športoviskách, analýza potrieb
obyvateľov, využívanie dotačných a grantových schém na budovanie športovej infraštruktúry,
nedostatok prostriedkov na rozvoj športu a rekreácie v meste .
5. Návrh harmonogramu zasadnutí
Členovia odsúhlasili, že ďalšie stretnutie sa bude konať 10.03.2017 o 15.30 na zasadnutí KŠV
komisie v priestoroch Galérie MsÚ, kde bude p. poslancom Bc. Pacovským odprezentovaná
Koncepcia rozvoja športu v meste Spišské Vlachy. Následne sa dohodneme na termíne 2. zasadnutia
Rady na podporu športu, na ktorom sa budeme bližšie zaoberať predloženou koncepciou a
prerozdelením priestorov v areáli STS športovým klubom.
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Na nasledujúcom zasadnutí sa bude prejednávať:
1. Zrovnoprávnenie poskytovania športovísk športovým klubom
2. Využitie areálu STS - sumár požiadaviek všetkých klubov na využívanie priestorov (nákres v
prílohe)
3. Harmonogram pripravovaných športových akcií
6. Záver
P. Satmáryová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila 1. zasadnutie rady na podporu
športu v meste Spišské Vlachy.

V Spišských Vlachoch

PaedDr. Marcela Satmáryová

06.03.2017
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Nákres fyzického rozdelenia budov v areáli STS

1 - nevyužívané
2 - využívané ako WC, sklad
3, 4, 5, 6 - nevyužívané
7 - nevyužívané, v pláne je výstrojareň k veľkej šatni
8 - veľká šatňa
9 - sprchy
10 - malá šatňa
11 - kotolňa
12 - výstrojareň
13 - nevyužívane, plán je mať tam rolbáreň a strojovňu v prípade chladenia
14, 15 - nevyužívane
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