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Bučinová 5, 974 05 Malachov,  0910 936 651
IČO: 31914241, DIČ: 2021076354, č.ú.: 4280088008/3100

SPRÁVA
O ČINNOSTI TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY
za rok 2014

Váţení delegáti Valného zhromaţdenia, váţení členovia výboru, váţení hostia
moju správa o činnosti TJ som rozdelil do troch bodov:
1) plnenie úloh vyplývajúcich z Uznesenia predchádzajúceho Valného zhromaţdenia
2) činnosť v oddieloch
3) činnosť TJ

1) plnenie úloh vyplývajúcich z Uznesenia predchádzajúceho Valného
zhromaždenia
1. Zabezpečiť ekonomické vyuţívanie pridelených finančných prostriedkov tak, aby
bola zabezpečená prevádzka TJ - táto úloha bola a je plnená priebeţne a nepretrţite.
V roku 2014 bolo vykonaných 9 zasadnutí výboru. Tak ako v predchádzajúcich
rokoch sa kaţdé zasadnutie výboru TJ začínalo informáciou o stave finančných
prostriedkov v pokladni a na účte TJ, o ich príjmov a čerpaní od posledného výboru,
zostatkom financií v pokladni a na účte a plánovaním financií do ďalšieho obdobia.
Myslím si, ţe táto úloha bola jednou z najdôleţitejších a najnáročnejších. Príjmy
v roku 2014, tak ako ste počuli v správe revíznej komisie, oproti minulému roku
klesli čo bolo spôsobené výpadkom plánovaných príjmov z 2 % toto bude rozobraté
v ďalšej časti tejto správy. Výdavky v roku 2014 voči ObFZ vzrástli, taktieţ vzrástli
výdavky voči rozhodcom, ostal naďalej veľký výdavok na splatenie umelej trávy na
multifunkčnom ihrisku - bola vykonaná druhá splátka a vykonala sa generálna
údrţba podlahových plôch v prízemí budovy TJ. Na základe výpadku príjmov
a nárastu poplatkov výbor TJ musel ako ste počuli v Správe revíznej komisie za rok
2014 na svojom zasadnutí urobiť rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu v roku
2014. Z tohto dôvodu sa z plánovaných nákupov a prác vykonali len nevyhnutné
údrţbárske práce v areáli a budove. Výbor TJ aj napriek nepriaznivej finančnej
situácii rozhodol, ţe financie vyzbierané z multifunkčného ihriska sa nevyuţijú na
vykrytie finančného deficitu a budú pouţité tak ako rozhodlo Valné zhromaţdenie
delegátov na jeho údrţbu a dostavbu. Aj napriek tejto situácii dokázal výbor
hospodáriť tak, ţe finančne pokryl celú športovú činnosť a to hlavne futbalového
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oddielu, zabezpečil plánované turnaje a akcie ako MDD, Dni obce a bol nápomocný
aj pri organizovaní Naj dedinka Slovenska.
2. Aj v budúcom roku zabezpečiť moţnosť poberať 2 % z dane pre TJ - aj túto úlohu
výbor TJ splnil v stanovenom termíne, TJ je zaregistrovaná v Centrálnej evidencii
poberateľov 2% a teda v roku 2015 môţe poberať 2 % dane od daňovníkov, ktorí
ich poskytnutú našej telovýchovnej jednote. V roku 2015 bude potrebné urobiť
propagačnú kampaň na moţnosť odovzdania 2 % v prospech TJ, lebo v minulom
roku sme vlastnou vinou sklamali daňovníkov, ktorí poskytli financie z 2%
telovýchove aby nerezignovali, chyba sa uţ nebude opakovať a budeme radi ak nám
naďalej prejavia dôveru a poskytnú znova 2% daní aby mohli takto pomôcť TJ.
3. Po prijatí financií z 2 % dane tieto ekonomicky prerozdeliť tak, aby sa mohli
vykonať všetky plánované práce - túto úlohu výbor TJ nesplnil. Po vykonaní
Valného zhromaţdenia delegátov v minulom roku na ktorom delegáti schválili
Správu revíznej komisie dal výbor TJ vypracovať daňové priznanie Právnických
osôb za predchádzajúci rok audítorke. Táto po prekontrolovaní účtovníctva,
záväzkov a pohľadávok vypracovala daňové priznanie a odovzdala ho výboru TJ.
Výbor TJ na základe spracovaného daňového priznania tento odovzdal na príslušný
daňový úrad a následne zaplatil v stanovenom termíne vypočítanú daň, avšak
pochybil pri zdaní príslušného účtu daňového úradu, došlo k prehodeniu dvoch
čísel. Na túto chybu sme prišli aţ pri kontrole výpisu z účtu za príslušný mesiac, kde
bolo konštatované ţe daný účet neexistuje a z tohto dôvodu nebola platba
uskutočnená. Ihneď sme platbu znova vykonali na správny účet, avšak bola uţ štyri
dni po termíne splatnosti. Pokute z daňového úradu sme sa vyhli, keď sme doloţili,
ţe v čase podania daňového priznania a v čase zaplatenia dane TJ disponovala
príslušnou finančnou čiastkou na svojom účte a daň sme boli ochotný zaplatiť
v stanovenom termíne na základe doloţeného výpisu z účtu. Avšak program
v počítači, v ktorom sa nedá opraviť chyba nás vyhodnotil ako neplatičov dane
a následne na to nás vyradil v príslušnom roku z registra Centrálnej evidencie
poberateľov 2% a z toho dôvodu nám daňový úrad nepreviedol poukázané financie
z 2%. Tento stav mal ďalej za následok ako som uviedol uţ vyššie, ţe výbor TJ bol
nútený vykonať rozpočtové opatrenie a niektoré plánované aktivity buď obmedziť,
alebo úplne zrušiť aby zabezpečil aspoň športovú činnosť v obci.
4. Pri vypoţičiavaní multifukčného ihriska vyberať jednotné vstupné a to v pracovných
dňoch do 14.00 hod sumu 2,5 € na hodinu. V ostatných dňoch a čase pri minifutbale
7,- € na hodinu, ostané športy sumu 5,- € na hodinu. Pri organizovaní turnajov
vstupné vyberať na základe dohody medzi garantom turnaja a výborom TJ. Pri
vstupe detí v doprovode rodičov na jednu hodinu denne, ktorá je nahlásená vopred
nevyberať vstupné - táto úloha bola splnená a výšku vyzbieraného vstupného za
minulý rok ste počuli v Správe revíznej komisie. Naďalej platilo, ţe v prípade
organizovania podujatí pre deti (napr. MDD, Dni obce a pod.) sa ihrisko
poskytovalo bezodplatne a v prípade organizovania ostatných podujatí obyvateľmi
obce sa za ihrisko platila symbolická suma. Na základe takto schváleného cenníka
sa síce sťaţila práca pri platení vstupného zo strany TJ, avšak takto schválený
cenník mal veľké pozitívum a to, ţe v minulom roku nedošlo k rôznym
nedorozumeniam a hádkam ako to bolo v minulosti, keď boli odhlasované finančne
úľavy pre členov TJ a ľudí, ktorí sa podieľali na výstavbe multifinkčného ihriska,
kedy sa ihrisko objednávalo na týchto ľudí, ale na ihrisku hrali úplne cudzí ľudia.
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5. Pre chatu Diel nájsť vhodného prenajímateľa - túto úlohu výbor TJ nesplnil. Na
obranu je ale potrebné poznamenať, ţe na splnenie tejto úlohy neboli splnené
legislatívne podmienky. Výbor TJ zistil, ţe chatu síce postavili členovia TJ, hlavne
turistický a lyţiarsky oddiel, obhospodaruje a vyuţíva ju TJ ale v skutočnosti nie je
vo vlastníctve nikoho, v podstate sa jednalo o čiernu stavbu a keby si ju privlastnil
hocikto nemohli by sme robiť ţiadne právne kroky. Po zistení tejto situácie začal
výbor TJ podnikať ihneď kroky k jej legalizácii a následne ju dostať na svoj list
vlastníctva. Pri riešení tejto situácie a snahe dostať celú situáciu do právneho stavu
nám veľmi pomohol bývalý starosta p. Slivka pri administratívnych záleţitostiach,
p. Terem pri ozrejmení celej situácie okolo zámyslu a významu vybudovania chaty
a taktieţ pri ďalších krokoch okolo jej výstavby a p. Cimermen pri zememeračských
prácach a spracovávaní geometrického plánu. V súčasnej dobe je situácia v štádiu,
ţe sú splnené všetky administratívne poţiadavky, je spracovaný geometrický plán,
je k dispozícii vyjadrenie Ministerstva vnútra ohľadne registrácie TJ, je chate
pridelené súpisné číslo a na základe týchto podkladov je uţ len potrebné podať na
kataster ţiadosť o zavkladovanie.
6. Pokračovať v organizovaní turnajov ako ďalšie ročníky - táto úloha bola splnená
v plnom rozsahu a všetky turnaje sa vykonali v plánovaných termínoch aj napriek
zloţitým poveternostným podmienkam, kedy v podstate skoro celý rok pršalo, ale
v čase konania turnajov ako zázrakom bolo vţdy pekné počasie. Pri všetkých týchto
turnajoch bola TJ nápomocná či uţ ich organizáciou (príprava turnaja, vyhotovenie
propozícii, tabuliek, vedením turnaja, vypĺňaním výsledkov aţ po vyhodnotenie) tak
aj v rámci obmedzených finančných prostriedkov sponzorsky (vyhotovenie
a vytlačenie diplomov, nákup športových pohárov a medaily, zľava za pouţitie
multifunkčného ihriska). Tu by som chcel poďakovať všetkým garantom turnajov za
vynikajúcu spoluprácu a to p. Klačanovi pri Veľkonočnom futbalovom turnaji, p.
Bystrianskemu pri všetkých tenisových turnajoch, p. Gajdúškovi pri všetkých
nohejbalových turnajoch, sestrám Bystrianským a p. Rosenbergovi pri volejbalovom
turnaji, bratom Necpálovcom a p. Môcikovi pri Memoriáli Vladimíra Necpála a
členom TJ pri organizovaní turnajov na Dni obce, Memoriál Ing. Tibora Kubiša,
a ostatných akciách na ktorých sa TJ podieľala. Priebeh turnajov a ich výsledky
vyhodnotím v ďalšej časti tejto správy.
7. V ramci III. ročníka Memoriálu Ing. Tibora Kubiša pozvať a ohodnotiť bývalých
hráčov a funkcionárov TJ pri príleţitosti 65. výročia zaloţenia TJ - túto úlohu výbor
splnil čiastočne a to - vykonal síce III. ročník Memoriálu, ale nevykonal
ohodnotenie bývalých hráčov a funkcionárov a to z dôvodu zlej finančnej situácie
telovýchovy, keď nám neboli poukázané financie z 2% s ktorými sa na túto akciu
počítalo. Za túto situáciu sa všetkým ospravedlňujeme, ale naozaj nebolo v našej
moci aby sme túto akciu pri nedostatku financií uskutočnili. Výbor TJ preto navrhne
v Uznesení z tohto Valného zhromaţdenia vykonať tento bod v tomto roku v rámci
IV. ročníka memoriálu.
8. V prvom štvrťroku 2015 vykonať Valné zhromaţdenie delegátov - táto úloha je
splnená dnes, kedy sme sa stretli na tomto Valnom zhromaţdení.
9. Novozvolenými funkcionármi prevziať funkcie - táto úloha bola splnená
v stanovenom termíne a do konca marca boli odovzdané a prevzaté všetky funkcie,
jednalo sa o funkcie tajomníka TJ, kde skončil p. Lavrík a na jeho post nastúpil p.
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Tomašik, pokladníčky kde skončila p. Gregorová ktorá prešla do revíznej komisie
ktorá sa rozšírila a na jej miesto nastúpila sl. Bystrianska. Myslím si, ţe všetci noví
členovia sa vo svojich funkciách zapracovali a počas roka vykonali tak ako aj
ostatní členovia výboru kus riadnej a poctivej práce za čo všetkým patrí moja
vďaka, lebo bez riadneho fungovania výboru by telovýchova nemohla fungovať na
takej kvalitatívnej úrovni na ktorej sa nachádza.
10. Pri organizovaní brigád vykonať lepšiu propagáciu - táto úloha bola tieţ splnená
hoci je potrebné podotknúť, ţe vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov
brigád nebolo organizovaných v takom mnoţstve ako v minulosti. No aj tak si
myslím, ţe pokiaľ sa organizovala nejaká brigáda tak nebol problém s pomocou a to
ako zo strany výboru ale hlavne aj Vás členov TJ a taktieţ zo strany iných
občianskych zdruţení v obci hlavne zo strany Slovenského zväzu červeného kríţa
v Malachove a Klubu dôchodcov Malachovčan, kde s týmito zloţkami má TJ
dlhodobo výbornú spoluprácu.
Z uvedenej analýzy vyplýva, ţe výbor TJ úlohy, ktoré mu boli uloţené na Valnom
zhromaţdení aj s konkrétnymi termínmi v drvivej väčšine splnil, dokázal so získanými
financiami účelne a hospodárne vynakladať a vyuţívať ich nielen na futbal a vlastnú športovú
činnosť, ale aj na rozvoj športu v obci a na zveľaďovanie pridelených priestorov. Ako ste
počuli tri úlohy ktoré výbor nesplnil mimochodom stalo sa to po prvý raz neboli spôsobené
neschopnosťou alebo nechcením výboru TJ ale hlavne u dvoch z dôvodu výpadku
plánovaných príjmov a to nepoukázania 2% a jedna z dôvodu nevysporiadanej stavby . Z tejto
chyby si výbor TJ zobral ponaučenie a pri platbách cez internetbenkig si dáva veľký pozor
a dokonca si aktivoval aj moţnosť spätného preverenia uskutočnenia platby cez SMS aby bola
vykonaná kontrola v reálnom čase. Za splnenie záverov z Uznesenia predchádzajúceho
Valného zhromaţdenia, ktoré neboli jednoduché či uţ z hľadiska plnenia, ale aj z hľadiska
financií a času, je obetavá práca celého výboru, Vás členov TJ, starostu obce a pohostinstva
KAKTUS za čo im patrí veľká vďaka.
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2) činnosť v oddieloch
V tejto časti správy by som Vás chcel informovať o dianí v oddieloch. TJ má stále
zaregistrované tri oddiely a to lyţiarsky, turistický a futbalový.
LYŢIARSKY ODDIEL:
Naďalej nie je aktívny v rámci TJ aj keď vykonáva svoju činnosť samostatne a má
zatiaľ ešte stále zaplatenú licenciu v Slovenskom lyţiarskom zväze, má aktívnych lyţiarskych
trénerov a rozhodcov.
TURISTICKÝ ODDIEL:
Na konci leta zorganizoval p. Lokša trojdňovú turistickú akciu počas ktorej sa
splavoval Dunajec a vykonali sa turistické túry v jeho okolí. Vzhľadom k tomu ako bolo
popísané uţ vyššie, ţe neboli finančné prostriedky TJ k tejto turistickej akcii neprispela
ţiadnymi financiami a všetci účastníci si platili všetko z vlastných finančných zdrojov.
Na 2. sviatok vianočný zorganizoval p. Krnáč tradičnú turistickú akciu do Ortút a cez
Suchý vrch naspäť do Malachova
Okrem týchto turistických akcii sa od jari do jesene spravidla kaţdý víkend konali
cykloturistické akcie do okolia Banskej Bystrice. Tak ako v minulosti sa niektorí členovia TJ
zúčastňovali na celom Slovensku organizovaných cyklomaratónov.
V tomto trende je potrebné naďalej pokračovať a zo strany výboru TJ im vytvoriť v
rámci moţností lepšie ekonomické a organizačné podmienky. Návrhy ako to zabezpečiť je
potrebné v diskusii predniesť, aby sa mohli zapracovať do Uznesenia z dnešného Valného
zhromaţdenia.
FUTBALOVÝ ODDIEL:
Tak ako rozhodol Výbor TJ a to v párnom roku platí prenájom telocvične pre
futbalistov na zimnú prípravu TJ, v nepárnom roku si prenájom telocvične platia sami
futbalisti v roku 2014 sa platila telocvične z prostriedkov TJ, kde p. Sanitra vybavil zľavu za
tento prenájom a jeho výšku ste počuli v Revíznej správe. Týchto tréningov v telocvični sa
zúčastňovalo v priemere 14 futbalistov. Celú zimnú prípravu sme ukončili prípravným
i zápasmi na umelej tráve v Radvani a na ihrisku v Ostrej Lúke.
V mesiaci december 2014 sa konal Zimný halový turnaj MY CAP v Badíne, ktorý mal
to špecifikum, ţe účastníci sa neprihlasovala, ale boli pozvané tie muţstvá ktoré v minulosti
tento pohár vyhrali. Naša TJ bola tým pádom pozvaná ako víťaz minulého ročníka.
Z celkového počtu 12 muţstiev sme skončili na 6. mieste.
Na základe nových stanov ObFZ, ktoré nadväzovali na úpravu stanov SFZ, ktorý
upravil svoje stanovy na základe zmien v UEFA skončili pracovať v rámci futbalových
zväzov Rady, ktoré boli najvyššími riadiacimi orgánmi zväzov. Na základe zániku týchto Rád
skončil svoju prácu v nich aj p. Lavrík. Na konferencii ObFZ sa nám podarilo však dostať do
štruktúr ObFZ osobu z našej TJ a to p. Vavreka do disciplinárnej komisie tak aby bola
zachovaná kontinuita v tom, ţe na ObFZ bude náš klub zastúpený aspoň jednou osobou.
Po neúspešnom experimente súťaţe II. Triedy v minulom roku – 3 skupiny po 7
muţstvách, sa ObFZ v aktuálnom ročníku súťaţe vrátil k osvedčenej dvojskupinovej súťaţe
s dvoma skupinami. Malachov bol zaradený do A skupiny II. Triedy s 15 muţstvami.
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K ďalšej novinke prebiehajúcej súťaţe patrí príprava a vypisovanie zápisov o stretnutí
prostredníctvom ON LINE systému – Informačný Systém Slovenského Futbalu. Z tohto
dôvodu bolo potrebné vybaviť pripojenie na internet, čo sa vďaka J. Lavríkovi a M. Pálovi aj
podarilo a túto podmienku sme splnili. Výnimku majú iba tri muţstvá II. Triedy, kde nie je
vôbec, resp. nie je dostatočný signál pre internetové pripojenie – ide o muţstvá Ľubietovej,
Dúbravice a Tajova, kde je zápis o stretnutí vypisovaný naďalej ručne. Tento systém však
vyţaduje dochvílnosť príchodu hráčov na stretnutie, pretoţe po uzatvorení zápisu rozhodcom
uţ nie je moţné do zápisu nič doplňovať, čo sa v našom muţstve nie vţdy darí a preto sa
stalo, ţe niektorí futbalisti z tohto dôvodu nemohli nastúpiť a to nielen na domáce zápasy, ale
aj na zápasy hrané u súperov.
Podstatnou podmienkou účasti jednotlivých muţstiev v jarnej časti súťaţe je výmena
registračných preukazov papierových na plastové a to i v tom prípade, ţe papierový preukaz
je naďalej platný, ale od jarnej časti nebude môcť hráč na zápas nastúpiť. Ide o zvýšené
náklady, pretoţe výroba takéhoto preukazu na matrike SFZ stojí 5.- € a k tomu príplatok cca
4.- € za ich doručenie. Máme vyrobené tieto registračné preukazy pre všetkých futbalistov,
ktorí nastupovali v jesennej časti súťaţe. Ide o 24 preukazov, za výrobu ktorých sme zaplatili
celkom 120.- € a k tomu 12.- € za doručenie.
Od jesennej časti súťaţe ročníka 2015/2016 bude aj pre muţstvá II. Triedy povinnosť
vyhotovovať filmové záznamy z celého priebehu jednotlivých domácich zápasov, čo znova
bude mať nároky na finančné prostriedky – zakúpenie filmovej kamery.
V jesennej časti súťaţe skončilo naše muţstvo na 8. mieste, keď zo 14 zápasov 5 krát
vyhralo, 2 zápasy remizovalo a aţ 7 krát prehralo. Celkove sme získali 17 bodov pri skóre 30
: 37. Patrí nám 5. miesto v počte obdrţaných gólov, čo svedčí o slabšej obrannej hre, ale aj
malej koncentrácii hráčov v jednotlivých zápasoch, v ktorých sme viedli, ale napokon prehrali
(napr. Králiky, Horné Pršany, Riečka – všetko zápasy na súperových ihriskách, Harmanec na
domácom ihrisku/.
Pokiaľ ide o ţlté a červené karty, naši futbalisti dostali celkom 12 ţltých kariet, ktoré
dostalo 12 futbalistov a 1 červenú kartu.
Celkový počet 14 zápasov jesennej časti súťaţe odohrali z 24 členného kádra iba 2
futbalisti – Lukáš Dvorský a Peter Dobrota.
Najlepším strelcom nášho muţstva v jesennej časti súťaţe je Peter Očenáš so 6 gólmi,
ktoré dosiahol 11 odohraných zápasoch. Na ďalších miestach sú Andrej Kubiš /odohraných 8
zápasov/ a Róbert Sečkár /odohraných 13 zápasov/, ktorí dosiahli po 5 gólov. Tri góly
dosiahli Lukáš Dvorský /14 zápasov/ a Rastislav Daniš /9 zápasov/. Po 1 góle dosiahli Patrik
Kapusta, Peter Dobrota, Adrián Matejka, Milan Kapusta, Martin Andrejko a Ľubomír
Kučerák.
K najvyšším prehrám nášho muţstva v jeseni patria zápasy na Králikách /7 :2/,
v Riečke /6:2/ a na Baláţoch /6:3/, na súperových ihriskách sme dosiahli dve víťazstvá a to na
Dúbravici /3:1/ a na ihrisku nováčika súťaţe Savonu /1 : 0/. Dva remízové zápasy sa zrodili
na našom ihrisku a to so Šalkovou B a Hronsekom, obidve výsledkom 2 : 2. Najvyššie
domáce víťazstvo na domcom ihrisku sme získali s Ľubietovou, ktorú sme porazili 7: 2.
Víťazom jesennej časti súťaţe je muţstvo Králik, ktoré v 14 zápasoch získalo 38 bodov so
skóre 81 : 12. Aj keď jarná časť súťaţe začína 22.3.2015 /jej oficiálny začiatok závisí aj od
počasia/, naše muţstvo má v prvom kole voľno a prvý zápas odohrá 29.3.2015 na domácom
ihrisku s
Muţstvo starých pánov v uplynulom ročníku muţstvo skončilo na nelichotivom 12-om
mieste s 2-mi vyhratými a 2-mi remízami so skóre 20:38. O 20 gólov sa podelilo 6 hráčov.
Najviac -6 gólov zaznamenal Štulrajter. Umiestnenie nezodpovedá naším predstavám zo
začiatku súťaţe ,ale nakoniec po problémoch s dochádzkou sme boli radi ,ţe sme súťaţ
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dohrali len s jednou kontumáciou za neodohratý zápas v Očovej. Účasť na stretnutiach a
zranenia boli najväčším bremenom počas celej sezóny. Preto by som rád pochválil hráčov
ako Ondrej Dvorský, Rado Kubiš ,Ján Cimerman ,Peter Štulrajter, Peter Zelienka, Zdeno
Dlhoš za príkladnú účasť na zápasoch.
Aká bude nastávajúca sezóna ? To je otázka ,na ktorú je ľahká odpoveď , ak sa nám
podarí zaradiť do muţstva hráčov mladších ročníkov. To je aj naším hlavným cieľom pre
najbliţšie obdobie. Ideálne by bolo ,keby sa podarilo zabudovať do muţstva aj niekoho
z Malachova. Toto je apel aj na vás váţení prítomní, ak niekoho poznáte , kto by mal chuť
hrať za veteránov ,tak ho radi medzi sebou privítame. Za tipy vopred ďakujem.
Dovoľte mi ešte za starých pánov poďakovať funkcionárom TJ a všetkým ,ktorí
nám umoţnili hrať v Malachove a pripravili nám podmienky na reprezentáciu obce.
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3) činnosť TJ
V tejto časti správy by som Vás chcel informovať o činnosti TJ, ktorá nebola rozobratá
v predchádzajúcich častiach.
V jarnej časti sme odštartovali turnajovú sezónu ako IV. ročníky tradične
Veľkonočným turnajom v minifutbale o Putovný pohár predsedu TJ za účasti 7 muţstiev
z toho 6 bolo z Malachova. Víťazom turnaja sa stalo muţstvo z Predajnej.
Ďalej nasledoval Nohejbalový turnaj trojíc o Putovný pohár starostu obce ktorý je
tradičné obsadzovaný druţstvami z celého Slovenska na ktorom mal Malachov zastúpenie
v jednom druţstve. Víťazom sa stalo druhý krát po sebe druţstvo z Martina.
Jarnú časť ukončil Tenisový turnaj štvorhier zmiešaných dvojíc o Putovný pohár za
účasti 8 zmiešaných dvojíc zo značnej miery obsadený malachovcami. Víťazom sa stala
zmiešaná dvojica Anna GEORGIEVOVA a Ján GEORGIEV.
V letnej časti Výbor TJ vykonal na hlavnom ihrisku III. ročník Memoriálu Ing. Tibora
KUBIŠA za účasti muţstva z Králik, Baláţov, Starých Hôr a nášho „A“. Víťazom memoriálu
sa stalo naše „A“. Pri zabezpečení tohto memoriálu nám tradične pomohli aj ďalšie zloţky
z Malachova a to Klub dôchodcov Malachovčan, ktorý navaril vynikajúci guláš a SČK ktorý
zabezpečil haruľu, palacinky a poskytnutie prvej pomoci. Týmto im chcem za pomoc
poďakovať.
Okrem tohto turnaja sme sa v letných mesiacoch zúčastnili aj na turnaji na Králikoch,
kde sme obsadili 3. miesto.
Ďalej v letnej časti bol vykonaný aj Memoriál Vladimíra NECPÁLA na umelej tráve
za účasti 8 muţstiev a víťazom sa stalo muţstvo Pingošov.
V jesennej časti turnajovej sezóny sa vykonal Nohejbalový turnaj trojíc „NA
BARANA“ o Putovný pohár starostu obce ktorého sa zúčastnilo 8 druţstiev z toho tri
z Malachova. Víťazom sa stalo druţstvo Banská Bystrica II - RAJNOHOVCI.
Ďalej sa vykonal Tenisový turnaj štvorhier muţských dvojíc o Putovný pohár za účasti
8 muţských dvojíc taktieţ zo značnej miery obsadený malachovcami. Víťazom sa stala
muţská dvojica Ján BYSTRIENKY a Peter NEMČOK.
Potom nasledoval Volejbalový turnaj zmiešaných druţstiev o Putovný pohár za účasti
6 druţstiev ktoré boli obsadené len z obyvateľov Malachova. Víťazom sa stalo druţstvo ESÁ.
Na samý záver turnajovej sezóny sme zorganizovali tradičný Nohejbalový turnaj trojíc
o Najlepšiu malachovskú trojicu. Tohto turnaja sa zúčastňujú len občania z Malachova a je to
vlastne také poďakovanie TJ všetkým, ktorý sa zúčastňujú či uţ ako organizátori jednotlivých
turnajov, hráči, ľudia ktorí pomáhajú TJ pri brigádach a samozrejme i osoby ktoré sa
zaujímajú o šport. Je pozitívne skonštatovať, ţe účasť na tomto turnaji z roka na rok rastie.
Začínali sme s troma druţstvami a na poslednom turnaji bolo uţ 8 druţstiev.
Ako ste si určite všimli, tak obsadenie jednotlivých turnajov je vţdy maximálne do 8
druţstiev. Je to hlavne z dôvodu, ţe viac druţstiev na turnaji nie je moţné zvládnuť za jeden
deň. Veď turnaje sa začínajú o 08.00 hod ráno a končia aţ večer okolo 19.00 hod. Z tohto
dôvodu musíme aj odmietať niektorých ďalších záujemcov o účasť na turnajoch.
Uţ tradične v lete sme v Športovom areáli Viliama Lustiga v Malachove v spolupráci
s pohostinstvom KAKTUS a SZČK personálne a finančne podporili MDD o zorganizovaní
ktorého sme sa v minulom 2014 dozvedeli na poslednú chvíľu a taktieţ sme pomohli aj
Obecnému úradu pri organizovaní Dní obce a pri súťaţi Naj dedinka. Na záver roka sme
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v spolupráci s Klubom dôchodcov Malachovčan, pohostinstvom
zorganizovali a zabezpečili tradičné „Zabíjačkové hody“.

KAKTUS, SZČK

V roku 2014 výbor TJ pokračoval v tradícii a pri kaţdej akcii, ktorú usporadúval,
vrátane majstrovských futbalových zápasov spolupracoval s miestnou pobočkou Slovenského
zväzu červeného kríţa, ktorý sa na nich zúčastňoval, zabezpečoval zdravotnícku starostlivosť
a navyše sa postaral aj o občerstvenie formou harule, palaciniek alebo iných dobrôt.
Samozrejme naša spolupráca tak ako po iné roky bola aj s Klubom dôchodcov Malachovčan
ktorí nám taktieţ pomáhal pri jednotlivých akciách či uţ výpomocou pri varení gulášov, tak aj
pri prácach v areáli TJ a aj pri upratovaní. Za túto pomoc obidvom zloţkám ďakujem.
V roku 2014 sa v priestoroch multifunkčného ihriska vybudoval ďalší nový drevený
altánok. Súčasne sa na altánok splnila aj oznamovacia povinnosť na drobnú stavbu a taktieţ sa
dodatočne zlegalizoval plechový sklad, lebo roky stál bez stavebného povolenia. Dá sa
povedať, ţe v uplynulom roku tak ako ste doteraz počuli Výbor TJ zlegalizoval všetky
doterajšie svoje stavby, ktoré boli v prevaţnej miere postavené v dávnej minulosti a doteraz
nikto neriešil ich legalizáciu to znamená chatu na Diely a plechový sklad v areáli ihriska a aj
dva drevené altánky. V súčasnej dobe sú uţ všetky stavby v areáli ihriska a chata
legalizované.
V chate na Diely sa ďalej nainštalovala zánovná kuchynská linka, ktorú zaobstaral p.
Rosenberg, vybavila sa riadom, ktorý dodal starosta z vlastných zdrojov.
Výbor TJ v spolupráci s Obecným úradom a za výraznej podpory starostu obce
v predchádzajúcom roku vyrokoval so Slovenským pozemkovým fondom prenájom plôch
pod ihriskom a v jeho okolí ktoré boli v jeho správe. Takto sa do oficiálneho prenájmu TJ
dostali pribliţne 2/3 všetkých plôch, ktoré TJ vyuţíva, ostatné nevysporiadané plochy sa TJ za
pomoci starostu obce a p. Terema stále snaţí vysporiadať tak aby celé ihrisko, tribúna
a plochy vedľa ihriska boli buď v oficiálnom nájme TJ alebo v jeho vlastníctve. Pravdaţe za
tieto prenajaté pozemky musí TJ Slovenskému pozemkovému fondu platiť nájomné, ktoré je
však na veľkosť prenajatej plochy symbolické.
V roku 2014 telovýchova vymenila za pomoci p. Rosenberga a p. Kukučku v budove
na celom prízemí staré pôvodné linoleum za novú dlaţbu. Súčasne sa vykonala aj oprava
zatečených stien v šatniach i na chodbe a vykonal sa ich náter. Na začiatku leta sme
vykonávali zavlaţovanie trávnatej plochy, lebo hrozilo jej vysušenie a spálenie od slnka,
pravidelne sa tráva kosila a valcovala tak aby ihrisko bolo tak ako v minulosti hocikedy
prístupné občanom Malachova, ktorí ho vyuţívali na športové aktivity s deťmi bezplatne.
Multifunkčné ihrisko bolo aj v roku 2014 vyuţívané telovýchovou v prípade neschopného
trávnatého ihriska na tréningy, občanmi Malachova na športové vyţitie (minifutbal, nohejbal,
tenis, volejbal a pod.) a organizujú sa na ňom športové akcie turnajového charakteru. V roku
2015 plánujeme v týchto aktivitách pokračovať a turnaje naďalej organizovať ako ďalšie
ročníky.
Všetky doteraz uvedené akcie, práce a nákupy materiálu sme mohli realizovať len na
základe toho, ţe telovýchova dostala od obce v minulom roku celú dotáciu, ktorá bola ako ste
počuli v Správe revíznej komisie spotrebovaná len na priamu športovú činnosť, od LEGA
a od pohostinstva KAKTUS sponzorský príspevok.
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Na úplný záver chcem poďakovať bývalému starostovi aj novej starostke obce,
sponzorom, pohostinstvu KAKTUS, členom TJ, výboru TJ, aj všetkým obyvateľom
Malachova, ktorí pomáhajú TJ v jej činnosti aj na úkor svojho osobného voľna. Ďakujem
Vám za pozornosť a do ďalšieho obdobia Vám prajem veľa osobných úspechov a športových
záţitkov.

V Malachove 7. marca 2015
Ondrej DVORSKÝ
predseda TJ

Prítomní delegáti a výbor
Za
Proti
Zdrţali sa hlasovania
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