Zápisnica z VZ BS Tatran Turany
konaného 29. januára 2016
vo vestibule MsÚ

Prítomní :
histórii

34 členov !!! podľa prezenčnej listiny – najvyššia účasť vo vyše 20 ročnej
spolku

Program : 1, Otvorenie – privítanie členov
2, Odovzdanie diplomov za Turčiansku bežeckú ligu 2015 a informácia o prijatí
ocenených vedením mesta v marci
3, Vyhodnotenie aktivity členov a priaznivcov BS Tatran za rok 2015 – zaslané
mailom a po doplnení predložené na VZ aj písomne
4, Kalendár známych podujatí TBL a Bežeckej ligy Žiliny 2016
5, Diskusia
6, Uznesenie
7, Záver

1, VZ BS Tatran otvoril a viedol predseda BST Mgr. Jozef Liskaj. Privítal členov, najmä
nových a mladých pri historicky najvyššej účasti na VZ. A to sa ešte 23 členov a hostí
ospravedlnilo a 8 čo sľúbilo prísť a neprišli. Mrzí nás najmä neúčasť predstaviteľov mesta
a komisie MsZ pre šport, kultúru, školstvo a informácie, aj keď sa ospravedlnili. Bez ich
pomoci by naše dve nosné podujatia Beh oslobodenia Turian a Beh na chatu pod Chlebom
boli ťažko uskutočniteľné. Činnosť v uplynulom roku riadil 7-členný výbor v zložení Mgr.
Jozef Liskaj, Marián Pták, Ing. Alena Vajdová, Miroslav Janota, Ing. Peter Novák a Milan
Kotrík. Poslední dvaja sa vzdali funkcií vo výbore a členstva v BS a výbor navrhuje
doplnenie o dvoch mladých Mareka Litvaja a Martina Kotrhu – nášho dvorného fotografa.
2, Predseda odovzdal prítomným členom ocenenia – diplomy za TBL 2015 – za I. miesto
Martin Maťko, Ing. Ján Jesenský, za II. miesto Nikola Maťková, Samuel Sedlák, Barbora
Kamenská, Juraj Dojčár, za III. miesto Michaela Ujčeková, Pavol Kincel a v zast. Peter
Hlavňa. Na Behu oslobodenia Turian 2.4.2016 budú odovzdané aj Milanovi Kotríkovi za I.,
Anne Hrivnákovej a novej členke Monike Čičerínovej za III. miesto. Z 27 ocenených je skoro
polovica z našich radov a aj ostatným prítomným budú odovzdané diplomy 2.4.2016. A to
ešte naši obsadili štyri štvrté miesta. Zásluhou Martina Kotrhu je na Facebooku vytvorená

stránka Turčianska bežecká liga kde je možnosť elektronického diplomu pre každého a je
tam aj veľa štatistických prehľadov. Vrelo odporúčam všetkým.
Na ocenenie najlepších športovcov našim mladým mestom výbor navrhol 10 – ročný
talent Martina Maťku o.i aj víťaza TBL v kategórii žiaci a juniori a dvoch šesťdesiatnikov –
Ing. Jána Jesenského a Pavla Kincela ako vzory pre mladých.
3, Vyhodnotenie aktivity uviedol predseda – najaktívnejší P. Kincel, J. Liskaj st., J. Sopúch,
L. Šichta, P. Ďurdík, M. Kotrík, S. Urbanovský a náš najstarší člen 80 – ročný Dezider
Ferenczy. Najväčšie úspechy dosiahla na M SR Katarína Beľová – 2x II. miesto
a reprezentácia SR v Baku. Podrobné hodnotenie jednotlivcov bolo po doplnení zaslané
členom. Vyhodnotenia BLŽ 15.1.2016 sa zúčastnili len Mgr. Liskaj a Ing. Novák no
hodnotení boli za vlaňajšok 10 členovia a ďalší sa podujatí BLŽ zúčastnili no nesplnili
podmienky na hodnotenie. Odporúčam účasť aj ďalším členom, lebo niektoré podujatia
BLŽ sú aj v kalendári TBL. Aktivita rastie aj s pribúdajúcim počtom členov. Mierny ústup
z pozícií bol vlani v pretekoch Slovenského pohára v behoch do vrchu, kde boli
najaktívnejší P. Ďurdík, L. Šichta, A. a J. Hrivnákovci, S. Lauko a J. Sopúch.
Z pretekov mimo TBL, BLŽ a SP sme obsadili aktivitou našich členov 95 !!! po celom
Slovensku i v zahraničí. Naši členovia sa zúčastnili na 6-tich klasických maratónoch a 10tich horských – najviac Lukáš Šichta 8 x !!! , Pavol Kincel 5x, Michal Kamenský 3 x, Marián
Pták 2 x, po 1 Marek Litvaj a Jakub Ujček.
4, Kalendáre známych podujatí TBL a BLŽ uviedol a komentoval predseda. Boli zaslané
členom a aktualizáciu termínov treba sledovať na na www.beh.sk , www.turany.sk
a www.janrun.sk . Smerodajné budú propozície organizátorov. Pre nás sú prioritné
domáce podujatia 2. apríla 2016 Beh oslobodenia Turian a 27. júla 2016 Beh na chatu pod
Chlebom. Náborovou akciou pre beh je Deň behu pre všetkých na štadióne mesta 6.
októbra 2016. Upozornil na zabehnuté a najmä nové podujatia TBL T. Štiavničku, Benice,
Sklabiňu, Turček, Čremošnianske lazy a Beh na Luciu s Luciou v MT – Stráne.
5, Diskusia
a, informáciu o finančných prostriedkoch podala pokladníčka BST Ing. Alena Vajdová
celkový príjem: 1242,02 EUR
celkové výdavky: 1022,77 EUR
v pokladni 219,25 EUR k 31.12. 2015
b, klubové členské – ako doposiaľ – dôchodcovia a žiaci 1 EURO, ostatní 2 EURÁ – zaplatiť
pokladníčke najneskôr pri Behu oslobodenia 2.4.2016
c, klubové tričká v hodnote 5 Eur žlté pre mužov, biele pre ženy si doposiaľ neprevzali
viacerí členovia ktorí si ich objednali, na VZ si kúpili tričká 3 noví členovia, ešte je rezerva
ďalších, treba ich na podujatiach nosiť a reprezentovať tak klub a naše mestečko

d, , informácia o najbližších podujatiach – Turianska biela stopa na bežkách predbežne
13.2.2016 podľa snehových podmienok, 21.2.2016 II. zimné kritérium v Žiline - lesopark,
19.3.2016 Švošov
e, ďalšie informácie od členov - Evka Ptáková - na MD s dvojičkami poslala kolegom miesto
seba zákusky, otec Martina Maťku podal informácie o synových úspechoch už v januári
2016,

6, Návrh na uznesenie
VZ BS Tatran
I. Berie na vedomie :
a, vyhodnotenie aktivity členov BST za rok 2015
b, informáciu o stave finančných prostriedkov
c, informáciu o známych termínoch behov TBL a BLŽ v roku 2016

II. Schvaľuje :
a, termíny domácich podujatí - 2.4.2016 Beh oslobodenia, 27.7.2016 Beh na chatu pod
Chlebom a 6.10.2016 Deň behu pre všetkých na štadióne ŠK Tatran
b, návrh výboru na ocenenie za rok 2015 mestom M. Maťko, J. Jesenský, P. Kincel
c, doplnenie výboru BS Tatran o Mareka Litvaja a Martina Kotrhu
III. Ukladá :
a, výboru zabezpečiť a členom na požiadanie pomôcť pri organizovaní domácich
podujatí
b, výboru BST spolupracovať s novou komisiou MsZ pre šport, školstvo, kultúru a
informovanosť
c, členom a priaznivcom zúčastňovať sa aktívne bežeckých a príbuzných podujatí v
širokom
okolí, najmä v TBL a BLŽ.
IV. Ďakuje :

a, mestu Turany a sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc pri zabezpečení
domácich
podujatí
b, komisii OZ, LK Nádej a SKIALP Kriváň za aktívnu pomoc pri organizovaní domácich
podujatí.

7, Záver
VZ BS Tatran zhodnotil, poďakoval za účasť a pozval na občerstvenie predseda BST.
Z novými členmi a priaznivcami je nás už skoro 90 !!!

Mgr. Jozef Liskaj
predseda BS Tatran

