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Z Á P I S N I C A 

z komisie MsZ pre šport zo dňa 17. augusta 2022 

 

Prítomní členovia komisie (4):  

Mgr. Antálek (predseda), Ing. Adamkovičová, J. Kýška, Mgr. Denk,  

 

Ospravedlnení členovia komisie (3): 
Ing. Slezáček, Ing. Nerád, Mgr. Mináriková 

 

Neospravedlnení členovia komisie (1): 

Z. Durcová 

 

Tajomník komisie:  

Mgr. Krč 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2022/2023 

3. Rôzne 

4. 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.  

Za takto navrhnutý program a prerokovanie jednotlivých bodov nasledujúcich po sebe dal 

hlasovať.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    4 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia zobrala na vedomie a schválila program zasadnutia. 

 

 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2022/2023 

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

kluby na 1. časť sezóny 2022/2023.  

 

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

prideľovaní dotácii ako aj jednotlivé bodové hodnotenia žiadateľov. Vysvetlil, že celkovo bolo 

podaných 8 žiadostí z toho 1 žiadosť (DHZ Topolecká) nespĺňala kritéria platného VZN č. 

2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a tak do 

rozdeľovania nepostúpila a bola komisiou vyradená.  
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Dotácie boli následne rozdeľované na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov 

podľa § 5 VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu 

mesta. Tajomník ďalej informoval, že rozdeľovaná čiastka bola vo výške 19.000 €, ktorá bola 

vypočítaná na 1. časť sezóny 2022/2023.  

 

Doplnil, že vo februári 2023 sa podľa rovnakého bodového hodnotenia budú po schválení 

rozpočtu na rok 2023 rozdeľovať dotácie na 2. časť sezóny 2022/2023. 

 

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

k tomuto bodu rokovania. Nikto z prítomných žiadne pripomienky nepredložil a tak dal hlasovať 

za tento návrh. 

 

Hlasovanie:   ZA     4 

   PROTI    0  

ZDRŽAL SA  0  

 

Komisia pre šport odporúča MsZ v Starej Turej návrh pridelenia dotácii športovým klubom na 1. 

časť sezóny 2022/2023 schváliť. 

 

Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2022/2023: 

Žiadateľ/Športový klub Pridelená dotácia 

WU-SHU centrum Stará Turá 1 331,90 € 

Klub športového aerobiku Stará Turá 4 316,80 € 

Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 1 250,20 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 418,80 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá 4 288,30 € 

Mestský kolkársky klub Stará Turá 1 058,30 € 

Detská a mládežnícka atletika Stará Turá 1 335,70 € 

Spolu 19 000,00 € 

 

       

3. Rôzne 

V tomto bode si zobral slovo predseda komisie p. Antálek, ktorý prítomných oboznámil, že 

v dohľadnej dobe plánuje opätovne otvoriť otázku zmeny koeficientov a celkovo spracovať i 

upraviť kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele vo VZN č. 2/2021 podľa ktorých sa rozdeľujú 

dotácie pre športové kluby.  

Ako dodal z hľadiska nových športových odvetví a tiež stúpajúcemu trendu podávania žiadostí 

jednotlivých klubov, je nanajvýš nutné pristúpiť k zmene hodnotenia týchto športov a upraviť 

koeficienty na reálne použitie tak, aby boli vhodne interpretované a transparentné voči 

kolektívnym, individuálnym i iným športom. 

Uviedol, že zmeny by sa mali dotknúť hlavne v doplnení výpočtov, ktoré budú mať vplyv na 

prideľovanie dotácie i zmeny koeficientov. Do kvalitatívnych ukazovateľ bude vhodné 

zapracovať aj napr. domáci turnaj nie len zahraničný a spraviť celkovú úpravu v tejto časti, 

zároveň koeficienty pre súťaže prehodnotiť.   
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Dodal, že prezeral koeficienty pre prideľovanie dotácií aj v iných samosprávach a v niektorých 

bol zaradený k výpočtu aj bod popularity športu, ktorý je uvádzaný aj na stránkach Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.   

 

K tomuto zámeru sa vyjadrila aj p. Adamkovičová, ktorá dodala, že popularita športu ak má 

určité parametre a dané čísla je vhodnou alternatívou k výpočtom, ktoré by sa mohli objaviť 

v upravenej verzii na podmienky v Starej Turej.  

Zároveň by privítala pri zmene týchto koeficientov vo VZN aj zapracovať všetky podklady 

z ktorých by sa vychádzalo pri výpočtoch pre jednotlivé druhy športu. 

 

S otázkou popularity športu p. Kýška otvorene vyjadril svoj názor, že takáto veličina 

zakomponovaná do výpočtov, môže pôsobiť veľmi subjektívnym pohľadom, keďže každý 

priaznivec športu si bude presadzovať ten svoj obľúbený. Zároveň dodal, že v prípade možnosti 

a transparentného zaradenia takýchto vzorcov do výpočtu, to môže napomôcť pri celkovom 

rozdelení dotácií pre kluby.  

 

Predseda komisie a poslanec MsZ Mgr. Antálek ďalej uviedol, že tieto zmeny pre výpočet 

pridelenej dotácie pre športové kluby sú tiež naviazané na pravidelné zvýšenie finančných 

prostriedkov v programovom rozpočte mesta do športu v ďalších rokov tak, aby odrážali 

množstvo žiadateľov a boli im finančné prostriedky pridelené vhodne v závislosti na veľkosti, 

práci s mládežou i získaných ocenení. 

V závere dodal, že v budúcnosti budú musieť športové kluby myslieť aj na propagáciu 

športového areálu, keďže v tom sám vidí nevyužitý potenciál (turnaje, sústredenia, športové 

súťaže...). 

 

S tým súhlasili i ostatní prítomní a zhodli sa, že máme veľmi pekný športový areál, ktorý treba 

jednoznačne propagovať.  

 

Predseda komisie navrhol, že v priebehu 3 týždňov zvolá pracovnú skupinu, ktorá bude mať za 

úlohu pripraviť a navrhnúť zmenu koeficientov, VZN i prehodnotí možnosti navýšenia 

finančných prostriedkov do športovej i kultúrnej oblasti. O termíne ako aj zložení tejto pracovnej 

skupiny bude informovať všetkých členov Komisie pre šport. 

Z: Mgr. Antálek 

T: do 15.9.2022 
 

M. Krč ešte upozornil, že v prípade úpravy prepočtov vo VZN, je potrebné dodržať lehoty, ktoré 

sú dané pri takýchto zmenách. Je to dôležité aj preto, aby prepočty na 1. a 2. časť sezóny 

2023/2024 pri jednotlivých žiadateľoch boli vyhotovené už podľa nových podmienok. 

 

 

4. Záver 

Predseda komisie Mgr. Antálek poďakoval prítomným členom za účasť a o 17.25 hod. ukončil 

zasadnutie.  
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V tabuľke prikladáme prehľadné hlasovanie všetkých členov komisie MsZ pre šport 

k jednotlivým bodom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             

 

 

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

 

 

 

Stará Turá 17.8.2022 

 

HLASOVANIE ČLENOV KOMISIE 

                                

  ANTÁLEK ADAMKOVIČOVÁ DENK 
DURCOVÁ 

(nehlasovala) 
KÝŠKA 

BODY 

PROGRAMU 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 

2. X     X     X           X     

                                

  
NERÁD 

(nehlasoval) 

SLEZÁČEK 

(nehlasoval) 

MINÁRIKOVÁ 

(nehlasovala) 
    

BODY 

PROGRAMU 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA   

     2.                   
      


