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Z Á P I S N I C A 

 

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

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

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

športové podujatia 

3. Návrh a schválenie termínu kontroly športovísk v meste 

4. Ocenenie/podujatie športovec, športovkyňa mesta Stará Turá 

5. Príprava a termín stretnutia s jednotlivými vedúcimi predstaviteľmi športových klubov 

6. Rôzne 

7. 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. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému pre jednotlivých 

žiadateľov na športové podujatia 

p. Antálek podal informácie k jednotlivým žiadostiam o dotáciu pre športové projekty. Žiadosti 

sa podávali na základe vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí z programu: Dotácie pre 

športové podujatia. Termín predkladania žiadostí bol do 31.3.2019. 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 5 projektmi. Pripomenul, že na 

prerozdelenie bolo vyčlenených 4.000,- €.  

 

Uviedol, že v niektorých projektoch muselo dôjsť k úprave čiastky (Tenisový deň pre deti a ich 

rodičov, Futbalová letná príprava, Hasičská súťaž o pohár primátora, Deň plný pohybu pre celé 

rodiny), ktorú požadovali jednotlivé organizácie, nakoľko bol upozornený koordinátorom pre 

športové dotácie, že boli zle vyčíslené alebo presahovali max. hodnotu poskytovanú týmto 

grantom.  

 

Vyzval prítomných členov, aby predložili svoje prípadné pripomienky k jednotlivým projektom, 

tak ako ich predstavoval. 

 

p. Nerád sa zapojil a vysvetlil, že asi najlepšie spracovaný a predložený projekt je od Tenisového 

klubu, kde sú zahrnuté aj výdaje na tréningové pomôcky, ktoré budú slúžiť v klube aj 

v budúcnosti. Taktiež zhodnotil projekt MFK Stará Turá, kde vysvetlil, že požadovaná čiastka 
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z grantu/resp. podpora podujatia je len 1/3 z celkovej sumy a 2/3 si hradí klub v samostatnej réžií. 

Vyjadril sa kriticky k projektu OZ Žihadielka, kde bola podstatná čiastka vyhradená na 

občerstvenie. V tomto prípade navrhol, aby bola požadovaná čiastka vypustená alebo aspoň 

upravená. 

 

p. Záhorová vysvetlila, že taktiež v minulosti robila projekty, kde čiastka na občerstvenie bola 

podstatná a nejavila sa ako nadbytočná. V tomto prípade sa vyjadrila a priklonila k úprave čiastky 

občerstvenia v projekte OZ Žihadielka, nie jej úplného „vyškrtnutia“.  

 

p. Antálek navrhol celkovú požadovanú čiastku znížiť o 200,- €, aby bola suma upravená a nie 

úplne vypustená z projektu. Pripomenul, že konečné rozhodnutie je však na komisii.  

 

Následne dal hlasovať za predložený návrh o zníženie čiastky pri projekte OZ Žihadielka.   

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    7 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

p. Nerád požiadal prítomných členov i komisiu, aby sa zamyslela nad použitím zdrojov 

a podporovali sa hlavne projekty, ktoré majú výpovednú hodnotu i do budúcnosti v rámci celého 

projektu.  

 

p. Adamkovičová navrhla, aby sa následne do výzvy doplnila položka pre použitie aj na športové 

pomôcky, ktoré tak naplnia hodnotu projektov aj v budúcnosti.  

   

p. Antálek následne zrekapituloval všetky podané projekty i čiastky, ktoré boli navrhnuté 

k schváleniu. 

 

Komisia na základe pripomienok členov podporila tieto projekty: 

  

Názov projektu Žiadateľ 

Suma 

požadovaná z 

grantu 

Suma 

navrhovaná 

komisiou 

MsZ pre 

šport 

Suma 

schválená 

komisiou 

MsZ pre 

šport 

„XVI. ročník hasičskej súťaže O pohár 

primátora Starej Turej“ 
DHZ Drgoňova Dolina 150 € 150 € 150 € 

„Futbalová letná príprava“ 
Mestský futbalový klub 

Stará Turá 
1293,30 € 500 € 500 € 

„Tenisový deň pre deti a ich rodičov“ TK Oskoruša Stará Turá 495 € 495 € 495 € 

„Deň plný pohybu pre celé rodiny“ OZ Žihadielka 671,40 € 471 € 471 € 

„Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja 

Janko“ 
MC Žabka 301,50 € 301,50 € 301,50 € 

SPOLU: 2.911,20 € 1917,50 € 1917,50 € 
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Prebehlo hlasovanie:  ZA    7 

   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 2.082,50 € 

 

Komisia navrhla, aby sa zvyšné finančné prostriedky vyčerpali a bolo vypísané 2. kolo výzvy na 

predkladanie projektov Dotácie pre športové podujatia na rok 2019.  

 

p. Antálek dal za takýto návrh hlasovať: 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    7 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje návrh vypísania 2. kola výzvy z grantového systému na 

športové podujatia. 

 

V závere tohto bodu si zobral slovo p. Nerád, ktorý informoval prítomných členov o stave 

a podpore športu v programovom rozpočte meste. Zameral sa na posúdenie zvyšovania 

finančných prostriedkov do jednotlivých položiek rozpočtu. Z tohto porovnania (roky 2014 – 

2019) usúdil, že podpora športu bola a je dlhodobo minimálna vzhľadom na všetky ostatné 

navýšenia. Taktiež poznamenal, že v prípade ak pôjdu výdaje na šport týmto smerom, tak hrozí 

niektorým klubom zánik, resp. nemožnosť získať finančné prostriedky pre svoju činnosť a chod. 

Navrhol, aby bola predložená poslancom MsZ požiadavka navýšenia čiastky položky rozpočtu 

pre šport pri najbližšej príležitosti, kedy sa bude upravovať rozpočet mesta. Zároveň podotkol, 

aby zvýšenie bolo naviazané na niektorú položku príjmu do rozpočtu mesta. Priestor vidí v 

príjmových položkách Daň z ubytovania a poplatky a príjmy z lotérie. 

 

Predseda komisie p. Antálek vyslovil nadšenie a poďakoval p. Nerádovi za takúto analýzu, zámer 

i návrh. Žiadosť ako aj spracovanie písomného návrhu o zvýšenie rozpočtu pre položku šport, 

pripraví v spolupráci s poslankyňou p. Durcovou. Podklady, resp. porovnania jednotlivých rokov 

si vyžiada od p. Neráda. Následne v spolupráci s koordinátorom pre športové dotácie pripravia 

materiál na rokovanie MsZ. 

  

3. Návrh a schválenie termínu kontroly športovísk v meste 

V tomto bode rokovania p. Antálek priblížil, že by bolo vhodné dohodnúť konečný termín 

obhliadky športovísk v meste Stará Turá. 

 

Termín kontroly a obhliadky bol stanovený na 15.5.2019 o 16.00 hod. Členovia komisie sa 

stretnú pred MsÚ a spoločne prejdú postupne všetky športoviská v meste Stará Turá.  
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Zoznam športovísk a pozvánku pre členov zabezpečí tajomník komisie p. Krč, ktorému je 

potrebné nahlásiť aj príp. neúčasť.  

 

Pri tomto bode p. Záhorová priblížila nepríjemnú skúsenosť, kde so skupinou škôlkarov navštívili 

ihrisko medzi bytovými domami na Komenského ulici a SNP počas vyučovania. Údajne po 

sťažnosti občana im bolo odporučené, aby na ihrisko nevstupovali. 

 

p. Nerád jednoznačne podotkol, že je potrebné sa informovať, kto takýto zákaz interpretoval, 

pretože je nezmysel zakázať hranie, príp. športovanie na verejnom ihrisku.  

 

Taktiež súhlasila s týmto názorom aj p. Adamkovičová, ktorá sa tiež pozastavila nad takýmto 

zákazom.  

 

Komisia sa jednoznačne zhodla a odporúča využívanie všetkých verejných ihrísk v meste pre 

aktivity s deťmi ako vo voľnom čase, tak aj počas vyučovania v škôlke.  

 

4. Ocenenie/podujatie športovec, športovkyňa mesta Stará Turá 

Predseda komisie vyzval prítomných, aby podali svoje pripomienky k tomuto bodu rokovania. 

Sám navrhol, že je potrebné vytvoriť koncept tohto ocenenia, ktorý bude vhodný pre naše mesto. 

Predstavil, že kategórie pre ocenenie by mohli byť vytvorené takto:  

- športovec,  

- športovkyňa,  

- kolektív  

- legenda športu/sieň slávy mesta Stará Turá 

 

p. Krč vyslovil, že preverí koncepcie v ostatných mestách, aby bola predstava ako dokument 

pripraviť a sformulovať pre naše mesto. Následne bude tieto výstupy konzultovať s predsedom 

komisie p. Antálkom. 

 

p. Kýška sa informoval, či by oceneným nemohol byť aj človek, čo pre šport niečo výnimočné 

vykonal, ale nie je aktívny športovec. 

 

p. Antálek vysvetlil, že aj takúto možnosť treba zobrať v úvahu a možno práve kategória „Sieň 

slávy“ by mohla byť vhodná na takéto ocenenie. Avšak prioritne by to mali byť ocenenia pre 

športovcov, ktorí úspešne reprezentujú seba a naše mesto. 

Ďalej informoval, že prvé tzv. pilotné ocenenie, by malo prebehnúť počas nejakého väčšieho 

podujatia. Najvhodnejšie sa mu javí ako súčasť Benefičného koncertu Nadácie Život v decembri 

2019. Taktiež informoval, že návrhy na nominácie pre jednotlivé ocenenia, by mali pripraviť 

predsedovia jednotlivých športových klubov, príp. členovia komisie.   

 

p. Adamkovičová sa ujala slova a vyjadrila podporu, aby oceneným nebol len športovec, nakoľko 

máme aj veľa zaujímavých občanov pôsobiacich v športovom kolotoči a nie sú prioritne 

športovci. Taktiež vidí priestor pre takéto ocenenie v poslednej navrhovanej kategórii. 

 

S týmto návrhom sa stotožnili všetci členovia komisie. 
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5. Príprava a termín stretnutia s jednotlivými vedúcimi predstaviteľmi športových 

klubov 

p. Antálek navrhol, že termín nie je nutné odkladať a pripraví sa pozvanie i stretnutie na 

najbližšie zasadnutie Komisie pre šport (jún 2019).  

Poveril tajomníka komisie p. Krča, aby v priebehu mesiaca máj pripravil pozvánky i s termínom 

pre všetkých predsedov, príp. vedúcich predstaviteľov športových klubov pôsobiacich v meste. 

 

Členovia komisie potvrdili, že takýto návrh je v poriadku a treba pripraviť náležitosti k stretnutiu. 

Hlavne upozorniť čelných predstaviteľov klubov, že budú mať vymedzený čas na prezentáciu 

klubu i jednotlivých problematických oblastí.  

 

6. Rôzne 

V tomto bode si vzala slovo p. Adamkovičová a opýtala sa na prípravu novej koncepcie rozvoja 

športu v meste Stará Turá na roky 2021 - 2026. Zaujímalo ju ako sa bude tvoriť a kto bude daný 

dokument vypracovávať. Nakoľko v súčasnej verzií sú celkom slušne spracované veci a postrehy, 

avšak sa s nimi v dostatočnej miere nepracovalo.  

 

p. Antálek pripustil, že aj jeho zaujíma následná postupnosť vypracovávania novej verzie tejto 

koncepcie pre oblasť športu.  

 

Tajomník komisie p. Krč prisľúbil, že celú prípravu tohto dokumentu, ako aj všetky detaily 

preverí a bude členov komisie informovať na ďalšom zasadnutí.  

Požiadal o trpezlivosť, nakoľko musí preveriť, či koncepcia bude previazaná aj na iné 

dokumenty, ktoré sa budú taktiež vypracovávať ako je napr. PHSR mesta Stará Turá, príp. či 

z nej bude čerpať dôležité súčasti.      

 

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

 

7. Záver 
Predseda komisie p. Antálek poďakovala prítomným členom za účasť a o 17.45 h ukončil 

zasadnutie.  

 

 

 

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

             

 

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

  

 

Stará Turá 17. 4. 2019 


