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Z Á P I S N I C A 

z komisie MsZ pre šport zo dňa 8. februára 2023 

 

Prítomní členovia komisie (7):  

Mgr. M. Antálek (predseda), J. Adamkovič, L. Bukovčan, K. Fabiánová, Mgr. T. Malek, M. 

Medňanský, Ing. M. Nerád 

 

Ospravedlnení členovia komisie (0): 

 

Tajomník komisie:  

Mgr. Krč 

 

Prizvaní a prítomní:  

Mgr. S. Krištofíková, Bc. A. Kulíšková, I. Olexová 

 

P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 

2. Návrh termínov zasadnutí Komisie pre šport v roku 2023 

3. Voľba podpredsedu komisie 

4. Odporúčané rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové 

podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby 

5. Návrh – Dotácie pre športové kluby mesta na 2. časť sezóny 2022/2023 

6. Zmeny a úpravy VZN č. 2/2021 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 

z rozpočtu mesta – pokračovanie diskusie z pracovnej skupiny 

7. Obnovenie ocenenia 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 o 16.00 hod. predseda komisie p. Antálek. Na úvod keďže sa komisia 

zišla po prvý raz v novom volebnom období poďakoval už bývalým členom komisie za odvedenú 

prácu a nových členov srdečne privítal pri prvom rokovaní.  

Oznámil, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom doručený spolu s 

prerokovávanými materiálmi.  

Ešte pred hlasovaním vyzval prítomných, či majú návrhy na doplnenie, príp. zmenu poradia 

programu.  

Nikto nepredložil žiadnu zmenu/doplnenie a tak, za takto navrhnutý program a prerokovanie 

jednotlivých bodov nasledujúcich po sebe dal predseda komisie hlasovať.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    7 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje program dnešného zasadnutia. 
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2. Návrh termínov zasadnutí Komisie pre šport v roku 2023 

Predseda komisie p. Antálek navrhol, že termíny k rokovaniu komisie by prebiehali tak ako 

v minulých rokoch približne 2 týždne pred riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva Stará 

Turá. Predpokladá tiež, že v prípade potreby sa komisia vie zísť podľa potreby. 

Všetci členovia po krátkej diskusii súhlasili a dohodli sa, že rokovacím dňom bude bývať streda 

v čase od 16:00 hod. Následne dal predseda za takýto návrh hlasovať.  

 

Hlasovanie:  ZA     7 

  PROTI    0  

ZDRŽAL SA  0 

 

Komisia berie na vedomie dohodnuté dni pre zasadnutia i stanovený čas. 

 

 

3. Voľba podpredsedu komisie 

Predseda komisie p. Antálek si v tomto bode vzal slovo a informoval prítomných, že podpredseda 

komisie musí byť zvolený z dôvodu vedenia komisie v neprítomnosti predsedu. V minulom 

období k takým situáciám došlo a tak je vhodné zvoliť podpredsedu. Ten musí byť z radov 

poslancov MsZ.  

Predseda komisie tak navrhol ako podpredsedu komisie p. Adamkoviča a vyzval prítomných 

členov komisie k prípadným pripomienkam. Zároveň p. Adamkovič túto nomináciu prijal.  

Keďže nikto nemal k nominácii námietky, prebehlo hlasovanie za zvolenie podpredsedu komisie 

MsZ pre šport.  

 

Hlasovanie:  ZA     6 

  PROTI    0  

ZDRŽAL SA  1 (p. Adamkovič) 

 

Členovia komisie si zvolili za svojho podpredsedu p. Jakuba Adamkoviča.  

 

 

4. Odporúčané rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na 

športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby 

p. Antálek informoval pri tomto bode členov komisie o navrhnutom prerozdelení finančných 

prostriedkov, ktoré sú navrhnuté v rozpočte. O bližšie priblíženie rozdelenia požiadal tajomníka 

komisie p. Krča.  

 

Ešte skôr než začal tajomník komisie s bližšou informáciou tak p. Nerád predniesol pripomienku, 

že v materiáloch k tomuto bodu bolo uvedené, že v prípade športových klubov je definovaná 

mládež len do 26 rokov, čo platilo len pri ukazovateľoch kvantitatívnych a na kvalitatívne 

ukazovatele to vplyv nemalo a môžu byť hodnotení aj starší športovci. Tento nesúlad navrhol 

opraviť, resp. zachovať pri tvorbe a úprave predmetného VZN.  

 

Predseda komisie navrhol, aby tieto záležitosti boli zhrnuté v bode č. 6, kde sa budú navrhovať 

ďalšie pripomienky a úpravy k VZN č. 2/2021.  

 

Tajomník komisie následne informoval členov o prerozdelení prostriedkov na podporu športu 

v meste Stará Turá.   
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Na podporu športu je vyčlenených 45.000 €. Ďalej informoval, že tak ako v ostaných rokoch sú 

zachované tri druhy dotácií, ktoré sú v uvedené v § 5 a jednotlivých odsekoch v súlade z VZN č. 

2/2021 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.  

Ďalej informoval, že komisia navrhuje a odporúča prerozdelenie súm nasledovne:  

 

• Dotácie pre športové kluby:  

- na prerozdelenie odporúčaná suma 42.000,-  € (pre 1. a 2. časť sezóny 2023/2024)  

• Dotácie pre športové projekty:  

- na prerozdelenie odporúčaná suma 2.000,- € 

• Priama dotácia udelené primátorom mesta: 

- na prerozdelenie odporúčaná suma 1.000,- € 

Spolu je teda v programovom rozpočte mesta pre rok 2023 rozpočtovaná suma 45.000,- €. 

Predseda komisie Mgr. Antálek dal následne za takéto odporúčanie prerozdelenia hlasovať.  

 

Hlasovanie:   ZA     7 

   PROTI    0  

ZDRŽAL SA  0  

 

Komisia berie na vedomie odporúčané sumy pre rozdeľovanie finančných prostriedkov 

z grantového systému na športové projekty, priame dotácie a dotácie pre športové kluby. 

 

 

5. Návrh – Dotácie pre športové kluby mesta na 2. časť sezóny 2022/2023 

Predseda komisie p. Antálek vyzval tajomníka, aby priblížil toto rozdelenie dotácii pre športové 

kluby na 2. časť sezóny 2022/2023.  

 

Tajomník komisie Mgr. Krč v krátkosti predstavil jednotlivých žiadateľov, rozdelenie a postup 

pri prideľovaní dotácii ako aj bodové hodnotenia žiadateľov.  

V úvode upozornil, že jeden z podporených klubov a to Detská a mládežnícka atletika Stará Turá 

zmenila ku koncu roka 2022 svojich štatutárov a tento klub nahradil iný s názvom Atletika Stará 

Turá.  

 

p. Nerád v tomto bode upozornil, že nie je možná podpora nového subjektu, hoci môže byť 

formálne nasledovníkom, ale vzhľadom na to, že dostal pridelené nove IČO je to aj po právnej 

stránke úplne nový subjekt s novými štatutárnymi zástupcami.  

 

Tajomník komisie p. Krč sa ospravedlnil, že túto skutočnosť si pri spracovaní materiálu 

neuvedomil, pretože sa domnieval, že došlo len k premenovaniu, prevzatiu klubu a zmene 

štatutárov. V tomto prípade, tiež jednoznačne vylúčil podporu tohto subjektu na 2. časť sezóny 

2022/2023. 

 

K týmto skutočnostiam sa priklonil aj člen komisie p. Adamkovič, ktorý dodal, že v prípade 

takejto výraznej zmeny v štruktúrach subjektu (klubu) sa môže nový subjekt uchádzať o túto 

formu dotácie v ďalšom období.  
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Komisia sa vyjadrila, že v prípade nového subjektu Atletika Stará Turá v prípade 

ťažkostí/ohrozenia fungovania klubu, môže byť v krajnom prípade požiadané o pridelenie 

priamej dotácie, ktorú udeľuje primátor mesta. 

 

Tajomník komisie p. Krč informoval, že vzhľadom na tieto skutočnosti a nepridelenie dotácie pre 

už „zanikajúci“ klub Detská a mládežnícka atletika Stará Turá bude prerozdelená čiastka na 2. 

časť sezóny 2022/2023 nie vo výške 19.000 €, ale 17.664,30 €. 

 

Predseda Mgr. Antálek následne vyzval prítomných členov, aby predložili svoje prípadné 

pripomienky k týmto skutočnostiam a bodu rokovania. Nikto z prítomných už žiadne 

pripomienky nepredložil a tak dal hlasovať za takto upravený návrh. 

 

Hlasovanie:   ZA     6 

   PROTI    0  

ZDRŽAL SA  1 (p. Nerád) 

 

Komisia pre šport odporúča MsZ v Starej Turej upravený návrh pridelenia dotácii športovým 

klubom na 2. časť sezóny 2022/2023 schváliť. 

 

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2022/2023: 

Žiadateľ/Športový klub Pridelená dotácia žiadajú na 1. polrok 

WU-SHU centrum Stará Turá 1 331,90 € 4 750,00 € 

Klub športového aerobiku Stará Turá 4 316,80 € 13 300,00 € 

Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 1 250,20 € 2 000,00 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 418,80 € 10 000,00 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá 4 288,30 € 9 500,00 € 

Mestský kolkársky klub Stará Turá 1 058,30 € 4 000,00 € 

Spolu 17 664,30 € 43 550,00 € 

 

Dotáciu v sume 1.335,70 nie je možné prideliť pre Detskú a mládežnícku atletiku Stará Turá 

z dôvodu ukončenia činnosti klubu.   

 

 

6. Zmeny a úpravy VZN č. 2/2021 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste 

Stará Turá z rozpočtu mesta – pokračovanie diskusie z pracovnej skupiny 

V tomto bode priblížil predseda komisie p. Antálek ako prebiehali prvotné kroky k úprave tohto 

predmetného VZN. Taktiež ozrejmil prácu pracovnej skupiny na tomto dokumente z čoho vznikli 

aj pripomienky, ktoré sú zapracované a predložené v tomto pracovnom dokumente. 

Priblížil tiež ďalší postup ako bude prebiehať následný proces pre úpravu VZN, nakoľko už je 

potrebná jeho aktualizácia a zapracovanie spomínaných pripomienok a definícií.  

 

Vyzval členov komisie, aby predložili prípadné svoje ďalšie pripomienky k tomuto dokumentu, 

aby mohli byť zapracované a následne komunikované na ďalšom zasadnutí pracovnej skupiny.  
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p. Nerád predložil tieto pripomienky:  

• v § 3 – Definícia pojmov navrhol upraviť a presne zadefinovať pojem „žiadateľ“, nakoľko 

tu máme nesúlad s § 4 ods. 1 a) kde je uvedený pojem „ďalších právnických osôb“  

• v § 4 ods. 4 upozornil, že po zapracovaní prvotných pripomienok vypadla definícia 

podpory mládežníckeho športu .... „na základe predloženia kvantitatívnych ukazovateľov“ 

pre športovcov do 26 rokov. Navrhuje, aby bolo toto zachované, keďže táto definícia 

reflektuje na podporu tréningového procesu mládeže do 26 rokov. 

• v § 5 ods. g) navrhol odstrániť časť „do pokladne úradu mesta“, nakoľko sa už v dnešných 

podmienkach používajú výhrade bezhotovostné platby 

• v § 7 ods. 4 poznamenal upraviť spojenie ....koeficient obtiažnosti súťaže..., ktorý už nie 

je potrebný, nakoľko navrhnuté spojenia platia pre dlhodobú a následne jednorazovú 

súťaž. Doplnil tiež, že v koeficientoch je potrebné odstrániť pomlčky a nahradiť slovami 

a, príp. alebo. 

• v § 8 ods. 1 navrhuje odstrániť spojenie .......z iných zdrojov..... a nahradiť ich spojením 

.... z neverejných zdrojov...., nakoľko tento výraz máme uvedený v iných bodoch 

dokumentu 

• v § 8 ods. 2 navrhol vypustiť celý riadok, nakoľko tento odsek stratil vzhľadom na 

rozdelenie dlhodobej a jednorazovej súťaže, ktoré sú ohraničené dĺžkou mesiacov 

význam. 

 

p. Adamkovič predložil tiež svoje pripomienky:  

• uviedol, že by bolo možno vhodné zapracovanie pri koeficientoch tak, aby boli 

zosúladené aj vzhľadom na kvantitatívne ukazovatele, ale tieto pripomienky by ešte 

prepracoval a následne na pracovnej skupine konzultoval s ostatnými.  

 

p. Olexová nemala pripomienky k dokumentu, len požiadala o ozrejmenie niektorých nejasností. 

Informovala sa na dané prepočtové koeficienty a navrhované prerozdelenie pre dané družstvo. 

Oznámila, že prepočty pre atletický klub bývajú väčšinou iné, nakoľko športujú vo väčšine 

prípadov ako jednotlivci.  

Požiadala tiež o informáciu, prečo niektoré z klubov majú vzhľadom na absolvované súťaže 

vyššie prepočty v kvalitatívnych ukazovateľoch a tiež vyjadrila, že v novom dokumente by sa 

malo zamerať viac na súťaže v Slovenskej republike.  

 

Predseda komisie p. Antálek vysvetlil p. Olexovej, že postavenie nášho VZN pre udelenie dotácií 

pre šport je jedno z najvhodnejších a tiež najtransparentnejších pri rozdeľovaní finančných 

prostriedkov, nakoľko ako jedno z mála začalo využívať prepočtové koeficienty. 

 

K tomuto sa pridal aj tajomník komisie p. Krč, ktorý informoval, že prvotné VZN bolo 

v platnosti ešte pred účinnosťou Zákona o športe, čo vlastne definovalo, že už pred rokom 2015 

sme prideľovali prostriedky klubom na základe koeficientov i prepočtov a teda transparentne.  

 

Do diskusie k dokumentu úpravy VZN sa pridala aj p. Krištofíková, ktorá uviedla, že naše VZN 

v modulovaných formách funguje už od roku 2011. Samozrejme prešlo niekoľkými inováciami, 

kedy sa vypúšťali časti a opätovne sa zaraďovali. Avšak v konečnom dôsledku sa ukázala 

potreba, že je vhodné ho mať v takej forme ako ho máme aj teraz s tým, že bude aktualizované. 

 

Člen komisie p. Nerád sa ešte zapojil a uviedol, že ak by sme chceli vo VZN deliť aj športy 

museli by sme prihliadnuť aj k ich popularite, ktoré uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
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a športu SR. Ďalej dodal, že tento návrh VZN bude vo finálnej podobe hlavne konsolidovať 

rozdelenie finančných prostriedkov pre šport v Starej Turej. 

 

p. Adamkovič ešte uviedol, že aj pri podpore klubov to nejde urobiť vhodne pre každého, keďže 

máme aj športy, ktoré nie sú uznané alebo nemajú podporu a zastrešenie federáciami. Informoval, 

že každý máme nejaký obľúbený šport a ten presúvame do popredia a ak by sme chceli zaviesť 

popularitu, tak ako príklad uviedol, že z hľadiska porovnania a výstupov je najpopulárnejším 

športom v SR cyklistika. 

 

p. Bukovčan uviedol, že tiež ho príjemne prekvapili niektoré výsledky našich športových klubov. 

Doplnil, že ak by to bolo možné aj vzhľadom na VZN je fajn podporiť každý klub, ktorý sa 

venuje výchove mládeže. 

 

Na záver tohto bodu uviedol predseda komisie p. Antálek, že všetky pripomienky, ktoré dnes 

odzneli sa zapracujú do rozpracovaného dokumentu úpravy VZN.  

Požiadal tajomníka, aby tieto postrehy spracoval a následne on navrhne ďalší termín stretnutia 

pracovnej skupiny. Materiál im bude zaslaný hneď po zapracovaní pripomienok do dokumentu. 

 

  

7. Obnovenie ocenenia Športovec mesta Stará Turá 

Predseda komisie priblížil myšlienku obnovenia tohto ocenenia. Vysvetlil ako prebiehali 

počiatočné prípravy na ocenenie, ale pandémia žiaľ, pozastavila akékoľvek ďalšie prípravy. 

Vysvetlil tiež, že pôvodne bolo podujatie spojené s ocenením pripravované v decembrovom 

termíne, ale do ďalšieho obdobia by to malo byť skôr, možno okolo apríla alebo na začiatku roka. 

Postupne ešte dodal, že spolu s tajomníkom komisie pripravia a spracujú materiál (nominačné 

listiny, program, pravidlá...), ktoré sa následne prerokujú v komisii, aby mohli byť zapracované 

prípadné pripomienky.  

 

p. Krištofíková i p. Nerád upozornili, že taktiež primátor má myšlienku v pokračovaní tohto 

ocenenia a tak bude najvhodnejšie sa poradiť i s ním a zosúladiť možné kroky k úspešnému 

pokračovaniu peknej novej tradície.    

 

Predseda komisie p. Antálek súhlasil a dodal, že má v budúcom týždni plánované stretnutie 

s vedením mesta i primátorom a tému ocenenia rozoberú.  

 

Na záver bodu sa celkovo všetci členovia vyjadrili, že takéto ocenenie i s podujatím chcú 

s určitosťou realizovať.   

 

 

8. Rôzne 

V tomto bode vyzval prítomných predseda komisie, že ak majú nejaké nápady, postrehy alebo 

príp. pripomienky k športu alebo aj inej téme celkovo, môžu ich predložiť.  

 

p. Olexová navrhla, že by bolo možno vhodné, aby sa aj všetky športové kluby odprezentovali, 

resp. prezentovali svoje aktivity a fungovanie a aj na základe týchto špecifikácií sa vyprofilovala 

úprava VZN.  

 

V tejto otázke sa do diskusie zapojili viacerí členovia komisie, nakoľko upozornili, že každý 

šport je špecifický a nedá sa všetkým vyhovieť na podmienky fungovania. Zároveň informovali, 
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že sa všetci snažíme zapracovať úpravy tak, aby bolo možné vyprofilovať, čo možno najviac 

klubov s podporou dotačného systému. 

 

p. Adamkovič opätovne uviedol, že aj taký novovzniknutý klub MMA v Starej Turej, napr. môže 

byť podoprený len v prípade, že budú patriť pod uznaný šporť, nakoľko zmes týchto bojových 

umení, nie je zatiaľ v hodnotiacom rebríčku uznaných športov v SR.  

 

p. Bukovčan dodal, že je otázne, či by sa inak nazvali alebo zaradili pod zväz, ktorý je uznaný 

a mohli sa tak zaradiť do dotačného systému mesta, nakoľko aj bojové športy sú rôznorodé 

a špecifické. 

 

p. Adamkovič konzultoval tieto možnosti s predsedom tohto klubu p. Klimáčkom v akom vlastne 

postavení organizácie fungujú a tiež zisťoval informácie prečo sa neubrali cestou thajského boxu, 

ktorého federácia funguje aj v SR.  

 

Predseda komisie p. Antálek sa v závere vyjadril, že pracovná skupina na čele s ním bude brať 

dôrazný zreteľ ku všetkým pripomienkam v úprave dokumentu VZN, pretože výstupom má byť 

spracovaný jasný, vecný a hlavne transparentný materiál, podľa ktorého budú nastavené veci pre 

jednotlivé kluby prehľadné, spravodlivé a pochopiteľné.  

 

 

9. Záver 

Predseda komisie Mgr. Antálek poďakoval prítomným členom za účasť a o 18.38 hod. ukončil 

zasadnutie.  

 

V tabuľke prikladáme prehľadné hlasovanie všetkých členov komisie MsZ pre šport 

k jednotlivým bodom. 

 

HLASOVANIE ČLENOV KOMISIE 

                        

  M. ANTÁLEK J. ADAMKOVIČ L. BUKOVČAN K. FABIÁNOVÁ 

BODY 

PROGRAMU 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 

1. X     X     X     X     

2. X     X     X     X     

3. X         X X     X     

4. X     X     X     X     

5. X     X     X     X     

                        

  T. MALEK M. MEDŇANSKÝ M. NERÁD    

BODY 

PROGRAMU 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
   

1. X     X     X        

2. X     X     X        

3. X     X     X        

4. X     X     X        

5. X     X         X    
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            Zapísal:  Mgr. Miroslav Krč  ....................................... 

             

 

 

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

 

 

 

Stará Turá 8.2.2023 

 


