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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 5. februára 2020 

 

Prítomní členovia (6):  

Mgr. Antálek, Z. Durcová, Ing. Nerád, Ing. Adamkovičová, J. Kýška, Mgr. Záhorová 

 

Ospravedlnení členovia (2): 

Mgr. Denk, N. Pániková  

 

Neospravedlnení členovia (1): 

Ing. Slezáček 

 

Ostatní prítomní a prizvaní:  

PhramDr. Barszcz, Mgr. Krč, J. Adamkovič 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Výber a voľba podpredsedu komisie 

3. Návrh termínov zasadnutí Komisie pre šport v roku 2020 

4. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, priame 

dotácie a dotácie pre športové kluby 

5. Návrh schválenia dotácií pre športové kluby mesta na 2. časť sezóny 2019/2020 

6. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 

7. Finálny výber z nominovaných pre ocenenie Športovec mesta Stará Turá  

8. Rôzne 

9. 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. Výber a voľba podpredsedu komisie 

Mgr. Antálek objasnil vzniknutú situáciu, ktorá nastala pri poslednom zasadnutí Komisie pre 

šport, kedy sa nemohol zúčastniť zasadnutia. Navrhol preto, aby bol zvolený podpredseda 

komisie. Ten môže v prípade neprítomnosti viesť zasadnutie a rokovanie komisie. 

 

Navrhol z radov členov komisie za podpredsedníčku poslankyňu MsZ p. Durcovú. Vyzval 

prítomných na predloženie prípadných pripomienok. 

 

Následne dal hlasovať za predložený návrh. 
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Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

   

Podpredsedníčkou komisie MsZ pre šport sa stala p. Durcová. 

 

3. Návrh termínov zasadnutí Komisie pre šport v roku 2020 

Predseda p. Antálek zrekapituloval termíny zasadnutí za uplynulé obdobie a pre rok 2020 navrhol 

ďalšie termíny vždy so začiatkom o 16.00 hod.:  

- 15.4.2020 (streda) 

- 8.6.2020 (pondelok)  

- 9.9.2020 (streda) 

- 14.10.2020 (streda) 

- 30.11.2020 (pondelok) 

 

Vyzval prítomných na predloženie prípadných pripomienok alebo úpravu termínov zasadnutí.  

Žiadne pripomienky neboli a tak dal hlasovať za predložený návrh termínov zasadnutí komisie.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje termíny zasadnutí komisie.  

 

4. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, 

priame dotácie a dotácie pre športové kluby 

Predseda komisie p. Antálek informoval o navrhovanom rozdelení dotácií z grantového systému 

na rok 2020 v súlade z VZN č. 4/2016 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá, 

ktoré sú oproti roku 2019 mierne pozmenené. 

 

Zachované ostane prerozdelenie na tri druhy dotácií, ktoré sú v uvedené v § 5 a jednotlivých 

odsekoch tohto VZN. A to dotácie športovým klubom (na prerozdelenie bude suma 35.000,-  € na 

1. a 2. časť sezóny 2020/2021) dotácie na športové podujatia (na prerozdelenie 3.000,- €) 

a priame dotácie udelené primátorom  mesta (na prerozdelenie 2.000,- €). Spolu sa bude v roku 

2020 prideľovať suma 40.000,- EUR, ktorá je schválená v PR na rok 2020.  

 

V tomto bode p. Nerád pripomenul potrebu včasnej zmeny VZN, aby sa predložené žiadosti o 

dotácie pre športové kluby na sezónu 2020/2021 spracovali už v súlade s novým VZN 

o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.  

 

Tajomník komisie p. Krč informoval, že čo najskôr začne s prípravou nového VZN o dotáciách 

na podporu športu v meste Stará Turá. Vysvetlil, že tieto postupy majú svoju časovú následnosť, 

kedy musia byť zverejnené a pripomienkované a následne postúpené na rokovanie MsZ.  

 

Predseda komisie p. Antálek navrhol, aby sa určil termín dokedy bude vypracovaný prvotný 

návrh nového VZN tak, aby sa konečný návrh nového VZN mohol predložiť na júnové rokovanie 

MsZ.   
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Po krátkej diskusii sa členovia a predseda dohodli na najneskoršom termíne do 15.4.2020. 

Tajomník komisie spolu s kompetentnými pracovníkmi MsÚ pripraví návrh nového VZN 

o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá. 

T: do 15.4.2020 

Z: p. Krč  

 

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

rokovania a opätovne ozrejmil rozdelenie súm v jednotlivých častiach. 

p. Antálek dal hlasovať za návrh Rozdelenia finančných prostriedkov z grantového systému 

na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby v takej podobe, akej bol 

predložený komisii.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

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

systému na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby. 

 

5. Návrh schválenia dotácií pre športové kluby mesta na 2. časť sezóny 2019/2020 

Predseda komisie p. Antálek informoval o prerozdelení čiastky na 2. časť sezóny 2019/2020 

jednotlivým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá. Na 2. časť bolo možné žiadateľom rozdeliť 

celkovú dotáciu vo výške 14.543,75 €. Členom komisie predstavil jednotlivé finančné 

požiadavky klubov na danú časť sezóny, spracovávanie žiadostí kvantitatívnych a kvalitatívnych 

ukazovateľov a taktiež splnenie náležitostí od každého zo žiadateľov (športových klubov). 

Priblížil tiež výšku pridelenej dotácie pre každý klub ako aj percentuálne rozdelenie.  

 

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

rokovania. Nikto z prítomných žiadne pripomienky nepredložil a tak dal hlasovať za tento návrh. 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0 

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia pre šport odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predkladaný materiál - 

Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 2. časť sezóny 2019/2020 v súlade 

s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 

schváliť.   

 

 

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2019/2020: 

     

Wu-shu centrum Stará Turá             1.769,98 €   

Stolnotenisový klub Stará Turá     327,24 €   

Mestský kolkársky klub   1.204,22 €   

Mestský basketbalový klub Stará Turá 6.114,19 €    
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Tenisový klub Stará Turá      651,56 €  

Mestský futbalový klub Stará Turá  4.476,56 € 

 

Spolu:              14.543,75  € 
 

6. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 

p. Krč oboznámil, že i v roku 2020 sú v programovom rozpočte naplánované finančné 

prostriedky vo forme dotácie na prevádzku športových zariadení v majetku MŠA. Návrh zmluvy 

sa menil v celkovej poskytnutej čiastke, nakoľko do majetku a prevádzky MŠA, s. r. o. pribudlo 

Športové centrum Priemyslovka a bude aj pozmenený názov zmluvy, kde bude zapracovaný 

názov „športové zariadenia“ tak, ako tomu je priamo v zmluve.   

 

p. Nerád priblížil a vysvetlil, že výška poskytnutej dotácie od mesta pokrýva menej ako polovicu 

reálnych nákladov prevádzky športových zariadení v majetku MŠA, s. r. o. Taktiež informoval, 

že čiastka pre Športové centrum Priemyslovka je zatiaľ len odhadovaná, pretože reálne náklady 

sa prejavia až po ročnej prevádzke zariadenia.     

 

p. Antálek sa zaujímal o aktuálnu vyťaženosť telocvične a či sú ešte voľné termíny na 

rezervovanie aj pre súkromné osoby, resp. združenia. 

 

p. Nerád objasnil všetkým prítomným členov komisie, že termíny sú ešte dostupné. Zároveň 

dodal, že je potrebné sa na tieto termíny informovať u správcu Športového centra Priemyslovka, 

ktorým je p. Vandlík.  

 

p. Krč potvrdil, že všetky kontaktné údaje sú k dispozícií v najnovšom vydaní časopisu 

Staroturiansky spravodajca a budú uverejnené i na webovom portáli mesta Stará Turá. 

 

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

bodu rokovania. 

 

Žiadny z členov komisie nemal pripomienky a tak p. Antálek dal hlasovať za tento - Návrh 

zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    5 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 1 (p. Nerád) 

 

Komisia prerokovala tento materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený 

materiál - Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o.       

 

7. Finálny výber z nominovaných pre ocenenie Športovec mesta Stará Turá 

V tomto bode dal kolovať predseda komisie p. Antálek doteraz dodané nominácie pre ocenenie 

Športovec mesta v jednotlivých kategóriách (jednotlivec, kolektív a celoživotný prínos 

v športovej oblasti).  
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p. Krč informoval, že oficiálne vyhlásenie a ocenenie víťazov Športovec mesta 2019 bude 

súčasťou spoločného slávnostného programu Cena primátora mesta, kde budú ocenení občania 

z rôznych oblastí za svoju záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta, za 

vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, 

umeleckej, kultúrnej, sociálnej, pedagogickej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Tento 

program je plánovaný v stredu dňa 22. apríla 2020.  

p. Adamkovič sa dopytoval na autora nápadu podujatia Cena primátora mesta.  

 

p. Krč v krátkosti vysvetlil, že návrh tohto podujatia vzišiel priamo od primátora mesta, ktorý si 

želal oceniť občanov za ich záslužnú činnosť v prospech mesta a tak sa zrodil nápad na prípravu 

takéhoto podujatia i ocenenia.  

 

Primátor p. Barszcz navrhol, aby bol termín slávnostného programu ešte prehodnotený, nakoľko 

sa domnieva, že v strede pracovného týždňa môže dôjsť k menšej podpore a návštevnosti tohto 

programu zo strany obyvateľov. Vhodnejší termín navrhol na víkend, avšak uviedol, že konečné 

rozhodnutie je na tvorcoch a prípravnom kolektíve celého podujatia. Taktiež uviedol, že ešte nie 

je stanovená komisia, ktorá bude jednotlivé návrhy na Cenu primátora posudzovať a hodnotiť.      

 

Pri tomto návrhu sa pozastavil i p. Nerád a navrhol, aby v rámci atraktívnosti a väčšej 

návštevnosti boli ocenené až tri miesta v každej kategórií ocenenia Športovec mesta Stará Turá. 

 

Predseda komisie p. Antálek sa tiež pripojil k tomuto návrhu a podotkol, že ak bude viacero 

ocenených športovcov, bude to prospešné i do budúcich rokov tejto ankety, nakoľko sa takto 

môže zvýšiť atraktivita aj výkony jednotlivých športovcov a kolektívov.  

 

p. Kýška tiež navrhol, že v rámci úspešnosti športovcov je možno na úrovni oceniť i viac 

športovcov, podľa doručených nominácií a jednotlivého poradového umiestnenia. Navrhol, že 

možno by bolo zaujímavé i 5-tich jednotlivcov, aby mali motivačný impulz pre športovanie 

i ostaní nádejní športovci.   

 

p. Krč sa zapojil do tejto diskusie a nesúhlasil s ocenením pre viacero športovcov a kolektívov. 

Jednak uviedol, že z hľadiska dĺžky pripravovaného slávnostného podujatia by bolo celé 

udeľovanie cien až neúmerne dlhé a taktiež by vznikol nesúlad s ocenením cien primátora, kde je 

udeľovaná len 4 jednotlivcom a 1 kolektívu. Navrhol, aby  boli ocenení tí, ktorí sa umiestnia na 

1. mieste v každej kategórií, podľa rozhodnutia komisie a odsúhlasenia vedenia mesta a tiež 

dodal, že v rámci programu sa pozvú všetci, ktorý sa umiestnili na 1. - 3. mieste, aby bola 

zachovaná korektnosť ocenenia. Priamo na pódiu a v rámci slávnostného programu sa následne 

vyhlásia výsledky a cenu si príde prevziať víťaz.  

 

p. Záhorová sa taktiež vyslovila za to, aby bol v tomto akoby „nultom“ ročníku ocenení len víťaz 

v každej kategórii. Navrhla, že v budúcnosti by o poradí víťazov mohla rozhodnúť verejnosť 

v hlasovaní, tak ako to pri takýchto anketách býva. 

 

p. Krč informoval, že do ďalších ročníkov sa plánuje so zapojením hlasovania verejnosti a to tým 

spôsobom, že členovia komisie z doručených návrhov vyberú nominovaných v jednotlivých 

kategóriách a následne ich odporučia pre hlasovanie. Zároveň dodal, že podrobný formát bude 

ešte určite vecou diskusie pre členov komisie i predsedu p. Antálka. 
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p. Nerád pripomienkoval, že do budúcna bude vhodné aj doplnenie viacerých kritérií, aby bola 

jasná nominácia jednotlivých športovcov.  

 

p. Antálek súhlasil s doplnením kritérií, nakoľko pri týchto nomináciách narazili členovia na 

neúplnosť, resp. uvedenie len čiastočných údajov. Zároveň dodal, že pri príprave „nultého“ 

ročníka Športovca mesta bol krátky časový úsek na všetky zohľadňujúce faktory ankety. Dôležité 

je, že prišiel dostatok nominácií i v takom krátkom termíne.  

 

Predseda komisie p. Antálek následne poprosil členov komisie, aby postupne prečítali jednotlivé 

návrhy nominovaných športových osobností a kolektívov za rok 2019, ktoré boli zaslané na 

MsÚ:  

 

JEDNOTLIVEC 

Marián Chudík, Vladimíra Vávrová, Matúš Kotula  

 

KOLEKTÍV  

MBK Stará Turá U12, MFK Stará Turá U19, FREE-ZEE Dance, DHZ Topolecká – družstvo deti   

 

CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V ŠPORTOVEJ OBLASTI  

Milan Šustík 

 

Následne vyzval každého člena komisie, aby priradil body od 1 (najmenej) po 3 (najviac) a na 

základe toho bude stanovená tabuľka umiestnenia jednotlivých športovcov v kategóriách.  

 

Prebehlo bodovanie a bolo stanovené poradie v jednotlivých kategóriách. Predseda p. Antálek 

vyzval členov komisie, aby predložili svoje prípadné pripomienky k poradiu, príp. prideleniu 

bodov a hodnoteniu. 

 

Nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky a tak p. Antálek prečítal umiestnenie 

a poradie nominovaných na ocenenie Športovec mesta Stará Turá za rok 2019. Toto poradie 

bude podľa zverejnenej „Výzvy na predkladanie návrhov Športovec mesta za rok 2019“ 

predložené na schválenie vedeniu mesta.   

 

p. Kýška na záver tohto bodu rokovania ukázal plakety, ktorými oceňovali účastníkov Behu 

Dubníkom ako jednu z možností ocenenia pre športovcov. Poskytol aj kontaktné údaje na 

spoločnosť, ktorá pre nich plakety vyrobila a dodal, že majú vhodné cenové relácie.   

 

8. Rôzne 

Primátor p. Barszcz sa v tomto bode zaujímal o novú bežeckú akciu, ktorú organizuje bežecká 

skupina toRun Stará Turá.  

 

p. Kýška priblížil, že sa jedná o podujatie „Turanská Vrtuľa“ ktoré usporiadajú v roku 2020 

a v krátkosti priblížil myšlienku behu členom komisie. 

 

p. Krč oboznámil členov komisie o možnosti doplnenia komisie pre výber nominácií Ceny 

primátora mesta. Oznámil, že ak poznajú osobu, alebo by mal niekto z prítomných záujem byť 
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doplnený do tejto komisie, aby sa nahlásil priamo v kancelárii primátora najneskôr do 14. 

februára. 

 

9. Záver 

Na záver už nemal nikto žiadnu pripomienku a tak predseda komisie p. Antálek poďakoval 

prítomným členom za účasť a o 17.50 h ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

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

             

 

 

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

  

 

 

Stará Turá 5.2.2020 


