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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 17. júna 2019 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Predstavenie jednotlivých športových klubov a združení pôsobiacich v meste Stará Turá 

3. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému pre jednotlivých žiadateľov na 

športové podujatia – II. kolo 

4. Návrh na navýšenie výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta na rok 2019 

v kapitole bežné výdavky - program č. 10 – ŠPORT 

5. Informácia k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará Turá  

6. Informácie z terénnej kontroly športovísk 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K   p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov privítal o 16.00 hod. predseda komisie Mgr. 

Matej Antálek. Oznámil, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom 

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi.  

 

2. Predstavenie jednotlivých športových klubov a združení pôsobiacich v meste Stará 

Turá 

p. Antálek privítal všetkých prítomných zástupcov športových organizácií, ktorí pôsobia v meste 

Stará Turá a vyzval ich, aby postupne jednotlivo predstavili svoje kluby a organizácie. 

 

Predstavenie klubov je súčasťou zápisnice ako príloha (viď nižšie). 

 

3. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému pre jednotlivých 

žiadateľov na športové podujatia – II. kolo 

V tomto bode rokovania p. Antálek informoval o jednotlivých predložených projektoch 

k programu: Dotácie pre športové podujatia – II. kolo. Termín predkladania žiadostí bol do 

31.5.2019. Mesto podporí touto formou športové aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu 

a obohateniu voľnočasových aktivít detí, mládeže a rodín s deťmi. Do výzvy sa zapojili 

organizácie s 2 projektmi. Pripomenul, že na prerozdelenie pre II. kolo bolo vyčlenených 

2.082,50 €.  
 

Uviedol, že v jednom z projektov muselo dôjsť k úprave čiastky (Detský OSKORUŠA Cup), 

nakoľko bol upozornený koordinátorom pre športové dotácie, že mal nesprávne uvedenú hodnotu 



 2 

vlastných finančných prostriedkov a na základe toho bola zle vypočítaná požadovaná čiastka z 

grantu.  

Následne vyzval prítomných členov, aby predložili svoje prípadné pripomienky k jednotlivým 

projektom, tak ako ich predstavil. 

 

K predloženým projektom nemal nikto z členov komisie pripomienky a tak p. Antálek následne 

zrekapituloval podané projekty i čiastky, ktoré boli navrhnuté k schváleniu 

 

Komisia podporila tieto projekty: 

  

Názov projektu Žiadateľ 

Suma 

požadovaná z 

grantu 

Suma 

navrhovaná 

komisiou 

MsZ pre 

šport 

Suma 

schválená 

komisiou 

MsZ pre 

šport 

„Beh Dubníkom 2019“ 
Mestský futbalový klub 

Stará Turá 
500 € 500 € 500 € 

„Detský OSKORUŠA Cup 2019“ TK Oskoruša Stará Turá 500 € 495 € 495 € 

SPOLU: 1000 € 995 € 995 € 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    8 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov z grantového 

systému na športové podujatia.  

 

Následne p. Antálek informoval, že podporením týchto projektov ostalo z celkovo navrhnutej 

čiastky tohto programu k dispozícií ešte 1.087,50 € 

 

Komisia navrhla, aby sa zvyšné finančné prostriedky presunuli na prerozdelenie pre program: 

Dotácie pre športové kluby na rok 2019.  

 

p. Antálek dal za takýto návrh hlasovať: 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    8 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje prerozdelenie zvyšných finančných prostriedkov do 

programu - Dotácie pre športové kluby podľa VZN č. 4/2016. 
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4. Návrh na navýšenie výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta na rok 2019 

v kapitole bežné výdavky - program č. 10 – ŠPORT 

 

p. Antálek v krátkosti predstavil materiál, ktorý pripravil v spolupráci s koordinátorom pre 

športové dotácie na rokovanie MsZ a ktorý bol všetkým členom komisie poslaný.  

Odôvodnil prečo navrhuje navýšenie v časti Programového rozpočtu mesta na rok 2019 

v kapitole bežné výdavky.  

Zároveň informoval, že predmetné navýšenie pre rok 2019 o 6.000,- €, by malo byť prioritne 

určené pre športový klub MFK Stará Turá, ktorý sa dostal do zložitej finančnej situácie. 

 

p. Durcová vzniesla dotaz, prečo by toto navýšenie malo byť prioritne pre futbal, keď v minulosti 

boli finančné prostriedky pre tento klub niekoľkokrát poskytnuté. Taktiež sa vyjadrila kriticky 

pre otázku dospelých hráčov, nakoľko nemá pocit, že idú príkladom pre mládež a nedosahujú 

presvedčivé výsledky, tak ako iné športy.  

 

p. Antálek vysvetlil celkovo zložitú situáciu financovania klubu MFK, ktoré sa mierne zlepšilo 

hlavne za pomoci mesta Stará Turá, ktoré je v súčasnosti najväčším podporovateľom. Avšak ani 

spomínané navýšenie nepokryje náklady klubu, ale dokážu udržať funkčnosť mládeže i ostatných 

mužstiev v klube.  

 

Tajomník komisie p. Krč priblížil celkové náklady klubu MFK na jednu sezónu, ktoré sa 

pohybujú na úrovni 20.000 – 25.000 € v závislosti na súťažiach do ktorých sa jednotlivé mužstvá 

prebojujú, resp. prihlásia. Predstavil i financovanie po sponzorskej stránke, ktoré nie je 

jednoduché vybaviť. 

 

p. Slezáček sa zapojil do tejto diskusie a pripomenul, že nie je úlohou mesta, aby pokrývalo 

celkové náklady klubov. Zároveň podotkol, že rozpočet klubu, ktorý priblížil tajomník komisie je 

jeden z najvyšších z pomedzi športových klubov pôsobiacich v meste Stará Turá.  

 

p. Adamkovičová sa informovala, či je možné, aby klub pokračoval bez mužstva dospelých alebo 

to podlieha pravidlám zväzu.  

 

p. Antálek vysvetlil, že táto možnosť tu je a taktiež ju konzultoval s prezidentom klubu. Avšak 

vyjadril svoj názor, že v meste má mužstvo dospelých tradíciu a zastúpenie už takmer 90 rokov, 

taktiež sú tu hrči, ktorí chcú v Starej Turej i toto mužstvo udržať.  

 

p. Durcová sa informovala, či by toto zvýšenie bolo pre klub záchranou alebo by takáto situácia 

nastala opätovne za určitý čas. Taktiež chcela vedieť, či sa hráči nemôžu zísť a len si zahrať pre 

radosť, ale musia fungovať v nejakej súťaži.  

 

p. Antálek spolu s tajomníkom p. Krčom jej vysvetlili podrobne ako funguje klub, zväz SFZ, 

taktiež súťaže a aké sú náklady, ktoré musí znášať klub. Zároveň vysvetlili rozdiel a financovanie 

na jednotlivých úrovniach zväzov. 

 

p. Záhorová ešte dodala, že v každom začatom ročníku sezón sa neustále zvyšujú poplatky na 

zväzy, ktoré musia kluby znášať. Informovala tiež, že je veľmi zložité osloviť sponzorov na 

spoluprácu, keďže mnohokrát majú iné záujmy oblasti ako je šport, príp. futbal.  
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p. Nerád informoval členov komisie, že dochádza s funkcionármi MFK do kontaktu často 

a skutočne vidí existenčný problém pre klub, ak by neprišlo k spomínanému navýšeniu 

finančných prostriedkov. 

 

Následne predseda komisie p. Antálek dal za predložený materiál hlasovať s pripomienkou, že 

navýšená čiastka 6.000,- € bude prioritne určená pre MFK.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    8 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho MsZ schváliť s pripomienkou. 

 

V závere tohto bodu p. Krč podotkol, že tak ako v mnohých prípadoch má Komisia odporúčací 

charakter a konečné rozhodnutie o predloženom materiály je na poslancoch MsZ. 

 

5. Informácia k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará Turá 

Predseda komisie p. Antálek, požiadal tajomníka o predstavenie, resp. informovanie členov 

o tomto materiály.  

 

p. Krč v krátkosti predstavil tento materiál k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste 

Stará Turá.  

 

p. Antálek vyzval prítomných členov, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto 

materiálu, keďže žiadne neboli, dal hlasovať za takto predložený materiál.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    8 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia berie predloženú Informáciu k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste 

Stará Turá na vedomie a odporúča ho MsZ schváliť. 

 

6. Informácie z terénnej kontroly športovísk 

p. Antálek v krátkosti informoval ako prebiehala terénna kontrola športovísk. V úvode 

poznamenal, že termín sa niekoľkokrát menil, ale nakoniec sa podarilo kontrolu športovísk 

absolvovať dňa 5.6.2019.  

Navštívené boli všetky športoviská i detské ihriská v meste a okolitých miestnych častiach. 

Následne informoval, že bude spracovaná správa s odporúčaním pre TSST ohľadom opráv. 

Taktiež bude predložená pre členov komisie pre šport na nasledujúcom sedení.  

 

p. Krč prečítal plán opráva detských ihrísk v roku 2019, ktorý dostali od p. Ozimého z TSST. 

 

Pri tomto bode p. Adamkovičová upozornila na stav bežeckej trate na štadióne. S tým, že deti tu 

nemôžu športovať, resp. nemajú priestor na atletickú olympiádu. Zároveň sa dotazovala, či sa 

neuvažovalo s opravou tejto plochy.  
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p. Nerád vysvetlil, že takéto priestory sú veľmi nákladné na údržbu, resp. prestavbu, keďže 

podobné podujatia prebiehajú len niekoľkokrát (max. 2-krát) do roka, čiže väčšinu času nie sú 

využité. 

 

p. Denk tiež poznamenal, že v podobnom stave je dráha na školskom ihrisku v ZŠ na  

Hurbanovej ulici. Uviedol, že po zásahu TSST s technikou sa dráha trošku upravila a obmedzene 

dostala do používateľnej podoby aj pre vyučovací proces.   

 

 

7. Rôzne 

V tomto bode si vzala slovo p. Adamkovičová a informovala komisiu o úspechu syna 

v basketbale na významnom podujatí.  

 

V závere tohto bodu už nemal nikto z členov žiadnu otázku, návrh ani pripomienku. 

 

8. Záver 
Predseda komisie p. Antálek poďakovala prítomným členom za účasť a o 19.45 h ukončil 

zasadnutie.  

 

 

 

 

 

           Zapísal:  Mgr. Miroslav Krč  ....................................... 

             

 

 

 

Schválil:  Mgr. Matej Antálek ....................................... 

  

 

 

Stará Turá, 17.6.2019 
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PRÍLOHA  

k zápisnici komisie MsZ pre šport zo dňa 17. júna 2019 

 

Stretnutie predstaviteľov športových organizácií v meste Stará Turá 

 

OZ Žihadielka (p. Vidová): 

Predsedníčka klubu p. Vidová v krátkosti predstavila organizáciu OZ Žihadielka: 

- v súčasnosti v klube pôsobí 48 detí cvičiacich aerobic (3 skupiny detí, veková hranica od 

13 do 14 rokov) k dispozícií 1 kvalifikovaná trénerka 

- OZ bolo úspešné v tomto roku pri získaní dotácie z Úradu vlády na podporu športu 

v čiastke 3000,- € 

- úspechy: účasť na súťažiach v ČR, realizujú súťaže a stretnutia (šp. Tábory) 

Spôsob financovania: členské poplatky (10,- €/mes.), sponzoring 

 

Strelecký klub Stará Turá (p. Mihálik): 

Predseda klubu p. Mihálik predstavil Strelecký klub Stará Turá: 

- v Starej Turej fungujú už dlhé roky 

- sú členom Streleckého zväzu SR 

- podporujú strelecký krúžok pri ZŠ pod vedením p. Milatu 

- členov: 70 členov (dospelí), 15 – 16 členov (deti a mládež) 

- prebehla informácia, že stále nie sú uzavreté vzťahy s mestom ohľadom strelnice 

(vlastnícke/nájomné)  

Spôsob financovania: členské poplatky (len dospelí), 2 % z daní, mesto, sponzori  

 

MKK Stará Turá (p. Nemček): 

Predseda klubu p. Nemček predstavil MKK Stará Turá: 

- majú 62 členov z toho 13 žien 

- v krátkosti predstavil úspechy klubu v súťažiach dospelých i mládeže 

- informoval o probléme, že za 1 hod. dokážu odtrénovať len 4 členovia, taktiež vidí 

nezáujem mladých hráčov o tento šport 

Spôsob financovania: členské poplatky, sponzoring, mesto, 2 % z daní, príjem z prenájmu 

kolkárne klubom z iných miest (napr. Trenčín) 

 

Slovenský cykloklub (p. Ištoňa): 

Pán Ištoňa predstavil cykloklub a taktiež DO Fenix: 

- cykloklub pôsobí od roku 1995 

- predseda tohto celoslovenského združenia je p. Michal Hlatký (býva v Starej Turej) 

- snažia sa budovať a obnovovať hlavne cyklotrasy a ako jedny z prvých klubov v roku  

1999 pracovali na projektoch financovaných cez fondy EÚ,  

- celkom vhodný projekt vidí v prepojení cyklochodníka z rekreačnej oblasti Dubník na 

Čachtický hrad. 

- Problémy sú hlavne v oblasti budovania cyklotrás v SR i v našom meste (najrozšírenejší 

projekt cyklotrás je momentálne pri Žiline okolo Strečna) 

- Cykloturistika v Starej Turej má 12 členov a pripravujú akcie pre verejnosť (v lete výlety 

do ČR a účasť mávajú okolo 50 – 60 účastníkov). 

Spôsob financovania: členské príspevky (10 €/rok), financujú sa samovoľne 
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Pripomienky členov komisie:    

p. Nerád sa spýtal, či boli pri plánovaní vznikajúcej cyklotrasy na Hurbanovej ulici?  

 

p. Ištoňa informoval, že nebol ani neboli ako cykloklub k tomu prizvaní, resp. nekonzultoval to 

s nimi nikto. Z toho čo vzniklo sú zdesení a je to podľa neho neprofesionálne.  

 

DO FENIX (p. Ištoňa): 

- majú 30 – 40 detí (sú členmi aj deti nad 15 rokov), otvárajú sa im aj hranice mimo SR 

- v rámci možností spravujú bunker vo Vetešovom járku 

- fungujú už 33 rokov, založený ako turistický oddiel mládeže, je to v podstate 

pokračovanie pionierskych oddielov 

- DO Fénix združuje okolo 6000 členov a fungujú pod školami – Organizácia DO Fénix na 

Starej Turej nespadá pod školu. Už dlhé roky majú klubovňu v Dennom centre seniorov 

na Štefánikovej ulici.  

- Organizujú rôzne akcie a tábory pre deti (zo športového odvetvia je to turistika, 

cykloturistika, v zimnom období bežky a pod.) 

Spôsob financovania: MŠVVaŠ SR (podľa aktivity je bodovanie) – výšku dotácie si ovplyvnia 

sami, Nadácia ŽIVOT, občas sponzoring 

 

DHZ Topolecká (p. Dekány): 

Predseda združenia DHZ p. Dekány predstavil ich organizáciu:  

- členovia sú vo veku 13-14, 18-25 a následné dospelá kategória 

- prezentujú sa v Karpatsko-Inoveckej súťaži DHZ (regionálna súťaž) 

- od roku 2018 sa začali venovať aj 10 – 14 ročným deťom  

- prihlásili sa do Púchovskej juniorskej súťaži (12 ligových kôl) 

- veľká hasičská súťaž v našom kraji pripravovaná s Krajským riaditeľom (plánované na 1 

a 2 týždeň v septembri) 

Spôsob financovania: mesto, 2 % z daní, sponzori, vlastné finančné prostriedky 

 

WU-SHU Centrum Stará Turá (p. Okrucký): 

Predseda klubu p. Okrucký predstavil Wu-shu centrum Stará Turá: 

- klub bol založený v roku 1994, ale cvičenie prebieha už od roku 1990 

- deti do krúžku naberajú od 5 rokov 

- predsedom je p. Okrucký a podpredseda p. Pavlovič (sú zároveň tréneri bez nároku na 

odmeny/robia to vo voľnom čase) 

- členská základňa má 40 – 50 detí (najväčší prínos pre ne je pohybový rozvoj, zlepšenie 

disciplíny, vzájomná úcta a sociálne začlenenie cvičencov a potlačenie až odstránenie 

agresivity u jednotlivcov, tímová spolupráca...) 

- absolvujú domáce i zahraničné súťaže (581 medailí), v uplynulom roku 2018 (získali 72 

medailových umiestnení) 

- Priblížil najväčšie problémy: chýba im stály tréningový priestor 14x8 (plus 1x1 m 

ochranná zóna) a min. 4 m výška (priestor) + podložky (tatami) musia byť stále 

roztiahnuté. 

- v závere poďakoval mestu za podporu finančnú a pokrytie nákladov 

Spôsob financovania: mesto a 2 % z daní (pokryje im to náklady na prevádzku) 
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Pripomienky členov komisie:   

p. Záhorová sa spýtala akých súťaží sa zúčastňujú.  

 

p. Okrucký vysvetlil, že sa zúčastňujú sa na juniorských súťažiach v SR, ale i v zahraničí. 

Organizujú aj  celoslovenské kolá v juniorských súťažiach. 

 

p. Antálka zaujímalo, či rozmýšľali o nejakom vhodnom priestore alebo riešili priestor v Starej 

Turej 

 

p. Okrucký vysvetlil, že mali zámer pri prerábke telocvične urobiť nadstavbu, ale z finančných 

dôvodov to nebolo možné, rozmýšľali tiež o prispôsobení niektorej z telocviční, ale to by nebolo 

vhodné, vzhľadom na potrebu neustále mať roztiahnuté cvičebné nástroje (hlavne tatami).  

 

p. Nerád vyjadril obavu, že takýto priestor nebude možné nájsť v Starej Turej, nakoľko vidí 

problém v tom rozkladaní cvičebných pomôcok (tatami), pretože zaberú značný priestor. Spýtal 

sa, či neexistuje iná alternatíva, ktorá by sa dala rýchlo zložiť a rozložiť.  

 

p. Okrucký vysvetlil, že je možnosť podložky v celku, keďže teraz rozkladajú malé tatami (1x1), 

ale pri tomto rozložení je potrebné min. 7 dospelých ľudí a aj tým by to trvalo značný čas. Preto 

je pre nich prioritou nájsť priestor, kde by mohli mať tieto podložky roztiahnuté stále. Taktiež 

vysvetlil, že momentálne tréningy prebiehajú v pivničných priestoroch ZUŠ a taktiež nevyhovujú 

potrebám riadneho tréningu.     

 

KST Stará Turá (p. Eisele): 

Predseda klubu p. Eisele predstavil KST Stará Turá: 

- majú 50 – 60 členov  

- organizujú najznámejšie podujatia v Starej Turej ako sú: Podjavorinská 50-tka, Slovenský 

triatlon (najstarší triatlon v SR) 

- dávajú až 500 € na úprava tratí v zimnom období v okolí Javoriny (spolupracujú so 

združením Kopanice v pohybe) 

- ako najväčší problém uvádza uskladnenie pomôcok k triatlonu (nachádzajú sa až na 3 

miestach) 

Spôsob financovania: mesto (podpora projektov), 2 % z daní, sponzori, vlastné finančné 

prostriedky 

 

Pripomienky členov komisie:    

p. Antálek sa spýtal, či neskúšali nájsť jedno väčšie miesto pre uskladnenie pomôcok k triatlonu.  

 

p. Eisele informoval, že skúšali, ale nedarí sa ho nájsť a veci má aj po pivniciach kamarátov.    

 

ToRun (J. Kýška): 

Predstaviteľ ToRun Stará Turá p. Kýška informoval o združení: 

- nie sú oficiálne združenie sú v podstate partia kamarátov, ktorí behajú  

- v súčasnosti ich je asi 80 aktívnych bežcov 
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- 2019 – 4. Ročník Beh Dubníkom (priblížil v krátkosti túto akciu) pozval komisiu na 

podujatie 

2019 – pripravili nový projekt Turanská vrtuľa (predstavil aj tento projekt) 

- chodievajú behať každú nedeľu ráno o 8.00 hod. (kto má chuť, môže sa pridať hocikedy) 

- všetky projekty, ktoré organizujú majú charitatívny podtón a vyzbierané finančné 

prostriedky sú určené pre Nadáciu ŽIVOT, resp. pre občanov v núdzi, ktorí to potrebujú.  

Spôsob financovania: nie sú financovaní – sú neformálne združenie, projekty riešia skôr cez 

registrované združenia 

MFK Stará Turá (p. Záhorová): 

ISSF manažérka klubu p. Záhorová predstavila MFK Stará Turá:  

- v krátkosti priblížila fungovanie a členov MFK 

- vekové kategórie – od 5 – 40 rokov (prípravka, žiaci, dorast, muži) 

- v rámci klubu sa organizujú zápasy, turnaje, sústredenia pre mužstvá, ples futbalistov, 

medzinárodné turnaje (v mládežníckych organizáciách) 

-  

- najväčšími problémami klubu sú: predovšetkým finančné problémy, hráčske kategórie 

(málo hráčov v rovnakých vekových kategóriách), postupne klesajúci záujem o šport a aj 

o futbal pri detských kategóriách, byrokratické nároky zo zväzu, stúpajúce poplatky na 

zväzy atď.  

Spôsob financovania: členské príspevky, mesto (cca 8.000/seźona), 2 %, sponzoring 

 

Pripomienky členov komisie: 

p. Nerád sa informoval aké má klub členské poplatky a aký je rozpočet klubu? 

 

p. Záhorová informovala, že členské poplatky sú 10 €/mesačne a rozpočet klubu je v rozsahu od 

20.000 – 25.000 na rok, resp. sezónu.  

 

MBK Stará Turá  (p. Nerád): 

Keďže nebol prítomný predseda MBK p. Minárech, slovo si zobral p. Nerád a predstavil 

organizáciu MBK Stará Turá: 

- informoval, že basketbal je od nepamäti v meste Stará Turá a v tomto režime, kde je 

podporovateľ funguje od roku 2004 

- majú 6 tímov v slovenských súťažiach, v klube pôsobí 10 trénerov z toho sú dvaja 

profesionálny tréneri a traja majú najvyššiu kvalifikáciu, súťaže hrajú po celej SR (od 

konca septembra do konca mája (súťažný ročník) 

- v tomto roku 2019 si zahrali aj Európska ligu 

- rozpočet klubu na sezónu je pri takto obsiahlych súťažiach zhruba 50.000 €  

Spôsob financovania: mesto (cca 10.000/sezóna), členské príspevky, sponzoring, 2 % z daní 

 

Pripomienky členov komisie:  

p. Antálek sa informoval, či do nasledujúcej novej sezóny bude klub vstupovať so všetkými 

kategóriami hráčok, tak ako v minulej sezóne a ako vyzerá spolupráca s klubom Piešťanské 

Čajky? 

 

p. Nerád uviedol, že plánujú odohrať sezónu tak ako v minulom ročníku so všetkými mužstvami 

a zároveň dodal, že spolupráca s Piešťanskými Čajkami je na výbornej úrovni. Dokonca badať, 
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že niektoré hráčky zaznamenali výkonnostný rast, preto lebo mohli absolvovať tréningy a zápasy  

i s týmto družstvom.   

 

TK Oskoruša Stará Turá  (p. Slezáček): 

TK Oskoruša Stará Turá predstavil p. Slezáček:  

- podpredsedom a správcom kurtov je Tomáš Malek 

- v klube pôsobia 3 tréneri, v tréningovom procese je 30 detí a rekreačne hrá tenis 30 

dospelých 

- v súčasnosti podnikajú kroky, aby mohli registrovaný hráči hrať zápasy súťažne 

- usporiadateľsky sa podieľajú na organizovaní turnajov (Oskoruša Cup, Tenis Camp, 

Oskoruša Cup pre deti, Tenis Open,  a pod...) 

- problémy vidia hlavne v zimnom období s tréningovým procesom, chýba im totiž priestor. 

Chceli by postaviť halu na celoročnú hru.  

Spôsob financovania: 2 % z daní, sponzoring, mesto  

 

Pripomienky členov komisie:    

p. Antálek sa informoval kde by mala plánovaná hala stáť.  

 

p. Slezáček vysvetlil, že vedľa kolkárne je miesto i priestor na dvojkurtovú halu. 

  

p. Adamkovič sa dotazoval, či by sa jednalo o pevnú stavbu, príp., či  neuvažovali o zakrytí 

existujúcich kurtov nafukovacou halou.  

   

p. Slezáček priblížil, že s nafukovacím prikrytím nie sú dobré skúsenosti a navyše po 5 rokoch sa 

tento materiál dosť opotrebuje a poškodí.  

 

Stolnotenisový klub Stará Turá (p. Malek): 

STK Stará Turá priblížil p. Malek:  

- história tohto športu je v meste udomácnená už dlhší čas 

- momentálne majú 19 členov (dospelí) a 8 detí v prípravke 

- hrali súťažne 5 ligu a okresné ligy 

- problematické vidia miesto v prípade usporiadania turnajov (majú malý priestor 

v telocvični), potreba zakúpenia nových hracích stolov v prípade turnaja 

Spôsob financovania: členské príspevky (60 €, 40 €, 30 € /rok), 2 % z daní, mesto 

 

V závere si zobral ešte slovo p. Ištoňa a predstavil Nadáciu ŽIVOT, kde je členom správnej rady. 

Vysvetlil, že cieľom Nadácie je i podpora športových projektov a vyzval predstaviteľov klubov, 

aby sa nebáli a podávali projekty. Vypísané jednotlivé grantové kolá sú vždy nastavené tak, aby 

podporovali staroturianske organizácie. 

 

Tajomník komisie p. Krč požiadal prítomných predstaviteľov športových organizácií, aby mu do 

piatka 21.6.2019 zaslali e-mailom v krátkosti aktuálne kontaktné údaje klubu, resp. organizácie 

s krátkym popisom činností pre umiestnenie na web stránku mesta Stará Turá.   

 

V úplnom závere poďakoval predseda komisie pre šport p. Antálek všetkým prítomným členom 

a predstaviteľom športových organizácií za účasť na zasadnutí a vyslovil želanie, že v prípade 
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akýchkoľvek problémov sa môžu kluby obrátiť i na komisiu pre šport, aby mohla byť 

nápomocná.  

 


