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ZÁPISNICA 

z konferencie TJ Slavoj Veľký Šariš dňa 26. 1. 2018 

 

Program konferencie: 

1. Privítanie 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

3. Plán činností jednotlivých oddielov 

4. Správa o hospodárení TJ 

5. Diskusia 

6. Návrh uznesenia 

7. Záver 

 

Priebeh rokovania: 

1. Privítanie 

Predseda TJ Slavoj Veľký Šariš p. Peter Peregrin privítal členov, hostí a zástupcu médií p. Jozefa 

Jurčišina, ktorému zároveň aj zablahoželal k získaniu novinárskeho ocenenia, poprial mu veľa 

úspechov a poďakoval mu za odvedenú prácu pri písaní článkov do miestnych novín 

o propagácií športu. Všetci prítomní vzdali úctu minútou ticha práve zosnulému členovi 

kolkárskeho oddielu p. Mikulášovi Šoltísovi. Program tejto konferencie bol jednohlasne 

prítomnými členmi odsúhlasený.  

 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

Voľba prebehla jednohlasne. Mandátová komisia pracovala v zložení Šimko Dušan, Beran 

Rastislav, Klimková Lenka. Návrhová komisia pracovala v zložení Perecárová Iveta, Bernát 

Slavomír, Debrecenyi Maroš. 

 

3. Plán činností jednotlivých oddielov 

Správy jednotlivých oddielov predniesli: 

Kolkársky oddiel – Perecárová Iveta /dorastenci/, Beran Rastislav /muži A, B/, Klimková Lenka 

/Ženy/ 

Tenisový oddiel – Klimko Jaroslav 

Lyžiarsky oddiel – Šimko Dušan 
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Zástupcovia hokejového oddielu sa konferencie nezúčastnili. Predseda p. Radovan Míča bol 

pracovne odcestovaný. 

Jednotliví zástupcovia zhodnotili prácu svojich oddielov, avšak predniesli aj svoje obavy 

o budúcnosť športu vo Veľkom Šariš. 

 

4. Správa o hospodárení 

Správu o hospodárení predniesla ekonómka TJ Slavoj Veľký Šariš p. Janka Špániková, ktorá 

potvrdila nepriaznivý reálny stav TJ. Nakoľko sa zmenil zákon o hracích automatoch, bola 

k 1.1.2018 zrušená TJ s.r.o., čím vznikla strata 17 000€. V januári 2018 taktiež prišiel 

nedoplatok plynu a elektriny v celkovej sume 3000€. Mesto Veľký Šariš odsúhlasilo 

na januárovom zasadnutí MsZ 22 000 € pre činnosť TJ. Avšak táto suma je nepostačujúca. Pre 

činnosť jednotlivých klubov, aj keď v núdzovom režime je potrebných ešte 10 000 €. Je už na 

samotných členoch TJ ako sa k tejto nepriaznivej situácii postavia.  

 

5. Diskusia 

Predseda p. Peter Peregrin otvoril tému príspevku mesta, ktorý bol tento rok o niečo vyšší 

a komentoval ho. Pripomenul aj prítomným členom, že je novootvorený bufet v podnájme p. 

Rastislava Pišteja, ktorý si ho opravil vo vlastnej réžii, keďže predchádzajúci nájomca nám ho 

nechal v dezolátnom stave. Svoje obavy v diskusii predniesol aj dlhoročný člen tenisového 

oddielu p. Jaroslav Klimko, kde vyjadril, že má veľké sklamanie z nezáujmu Mesta Veľký Šariš 

voči športovému dianiu. Navrhol aj oslovenie ZŠ Veľký Šariš na vytvorenie tenisového krúžku 

z dôvodu nezáujmu o šport celkovo. Za lyžiarsky oddiel p. Dušan Šimko pripomenul, že činnosť 

klubu je závislá od počasia a v najbližších dňoch majú v pláne uskutočniť Snehovú vločku, ktorá 

je vo veľkej obľube.  

 

6. Návrh uznesenia 

Predseda mandátovej komisie Dušan Šimko skonštatoval, že konferencia TJ Slavoj Veľký Šariš 

je uznášaniaschopná, nakoľko z 25 pozvaných členov je prítomných 17. Predsedkyňa 

návrhovej komisie Iveta Perecárová predniesla návrh na uznesenia: 

1. Konferencia TJ Slavoj Veľký Šariš navrhuje predsedovi Petrovi Peregrinovi osloviť 

riaditeľku ZŠ Veľký Šariš o vytvorenie tenisového krúžku ako mimoškolskú činnosť. 

2. Konferencia TJ Slavoj Veľký Šariš navrhuje predsedovi Petrovi Peregrinovi osloviť 

zástupcu Mesta Veľký Šariš z dôvodu pravidelnej úpravy /upratovanie a kosenie/ zelene 

v areáli TJ Slavoj Veľký Šariš. 

Obe tieto uznesenia boli prítomnými členmi jednohlasne odsúhlasené. 

 

Súčasťou tejto zápisnice je aj prezenčná listina a správy jednotlivých klubov. 

 


