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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 2. decembra 2019 

 

Prítomní členovia (6):  

Z. Durcová, Ing. Nerád, Ing. Adamkovičová, J. Kýška, Ing. Slezáček, N. Pániková  

 

Ospravedlnení členovia (3): 

Mgr. Denk, Mgr. Antálek, Mgr. Záhorová 

 

Ostatní prítomní a prizvaní:  

Mgr. Krč, J. Adamkovič 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Nominácie pre ocenenie Športovec mesta Stará Turá 

3. II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020-2022 

4. Diskusia a rôzne pripomienky členov komisie 

5. 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 15.30 hod. tajomník komisie Mgr. Krč. 

Hneď v úvode ospravedlnil neprítomnosť predsedu komisie Mgr. Mateja Antálka, ktorý pre 

urgentnú a neodkladnú pracovnú záležitosť sa nemohol komisie zúčastniť. Pri svojom 

ospravedlnení poveril osobitou úlohou usmernením a korigovaním tohto zasadnutia komisie 

tajomníka Mgr. Krča, keďže komisia zatiaľ nemá zvoleného podpredsedu, ktorý by zastupoval 

predsedu v neprítomnosti.    

 

Tajomník p. Krč oznámil, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom 

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi. Zároveň vyzval prítomných členov, aby doplnili 

prípadné ďalšie body k rokovaniu. Nikto z členov komisie nepredložil žiadne ďalšie body a tak 

dal za návrh programu rokovania komisie hlasovať.   

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  
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2.  Nominácie pre ocenenie Športovec mesta Stará Turá 

p. Krč v krátkosti predstavil doteraz dodané nominačné formuláre pre ocenenie – Športovec 

mesta Stará Turá, ktoré boli poslané k dátumu uzávierky prijímania formulárov. Konštatoval, že 

u všetkých boli splnené podmienky pre zaradenie do nominácie pre toto ocenenie.   

 

V kategórií - JEDNOTLIVEC boli na ocenenie nominovaní:  

 Matúš Kotula (Mestský kolkársky klub Stará Turá) 

 Vladimíra Vávrová (Mestský kolkársky klub Stará Turá) 

 Marián Chudík (3D ľukostreľba HH3D)  

 

V kategórií - KOLEKTÍV boli na ocenenie nominovaní: 

 Tanečná skupina FREE-ZEE DANCE (ZUŠ Stará Turá) 

 Družstvo DORAST U19 (MFK Stará Turá) 

 Družstvo STARŠIE MINIŽIAČKY U12 (MBK Stará Turá) 

 

V kategórií – CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V ŠPORTOVEJ OBLASTI bol nominovaný:  

 Milan Šustík (basketbal) 

 

Tajomník komisie následne vyzval prítomných, aby predložili svoje prípadné nominácie do 

jednotlivých kategórií.  

 

p. Durcová sa spýtala, aký mala táto vyhlásená anketa ohlas u verejnosti. 

 

p. Krč odpovedal, že sa nestretol s negatívnou reakciou, skôr boli pozitívne, o čom svedčí i počet 

nominovaných v jednotlivých kategóriách, ktorých nie je na „pilotný“ ročník vôbec málo. 

Taktiež podotkol, že občania vnímali tento krok ako niečo nové a prínosné pre športovú oblasť 

i komunitu v meste.   

 

p. Nerád poznamenal, že do budúcnosti bude určite potrebná úprava nominačného formulára k 

oceneniu, kde by bolo vhodné doplniť určité náležitosti ako i farebnú zmenu podkladu.  

 

p. Slezáček priblížil článok v novinách, kde bola informácia o členovi komisie p. Kýškovi, ktorý 

sa venuje bežeckým disciplínam. Navrhol, že i on by mohol byť nominovaný do kategórie 

jednotlivec, nakoľko podujatia, ktoré organizuje majú vždy charitatívny zámer a cieľ.  

 

p. Kýška sa k danej záležitosti vyjadril, že takéto podujatia nerobí so zámerom prijímania 

ocenení, ale pracuje na nich spoločne s množstvom dobrovoľníkov, ktorí by si toto ocenenie skôr 

zsaslúžili.  

 

p. Krč upozornil, že v prípade nominácie p. Kýšku je potrebné dodať nominačný formulár 

i s danými náležitosťami a až potom bude zaradený do kategórie.  

 

Tajomník komisie ďalej uviedol, že po porade vedenia mesta bol podaný návrh pánom 

primátorom, aby by sa ocenenie – Športovec mesta Stará Turá, zahrnulo k pripravovaným 

oceneniam mesta v rôznych oblastiach (šport, kultúra, pedagogiky...) na slávnostnom programe, 

ktorý by prebehol pravdepodobne v marci 2020.  
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Týmto vznikne časová rezerva i pre členov Komisie pre šport, ktorí môžu poriadne zvážiť 

nominácie a rozhodnúť o poradí, ktoré by predložili vedeniu mesta na schválenie v úvode roka 

2020.  

 

p. Pániková označila tento zámer za vhodný a dobrý nápad.  

 

Následne ostatní členovia komisie túto myšlienku uvítali. Poznamenali, že takýmto podujatím by 

sa zvýšilo povedomie o významných osobnostiach, ktoré pracujú, či zastupujú jednotlivé oblasti 

života v meste.  

 

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

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

takýto zámer priebehu ocenenia. 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia pre šport berie na vedomie predložený zámer pre usporiadanie spoločného podujatia 

Ocenenia mesta Stará Turá z rôznych oblastí do ktorého bude zakomponované i ocenenie -

Športovec mesta Stará Turá. 

 

 

3. II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020-2022 

p. Krč v krátkosti predstavil materiál, ktorý bol všetkým členom komisie poslaný. Upozornil, že 

po odoslaní sa do textovej časti rozpočtu k niektorým programom, vrátane Športu, upravili a 

pridali niektoré nové ukazovatele a ciele. Bola to však len formálna úprava a na číselnú časť to 

nemalo žiaden vplyv.  

 

p. Slezáček sa v krátkosti informoval, aká konečná čiastka bola navrhnutá do rozpočtu pre 

program Šport a či naďalej budú zachované finančné prostriedky pre poskytovanie športových 

projektov.  

 

p. Krč vysvetlil, že pre rok 2020 je v časti bežné výdavky rozpočtu mesta navrhnutá čiastka 

pre program - 10.2. Grantový systém na podporu športu zvýšená o 18.000 €. Taktiež povedal, že 

poskytovanie športových projektov bude i naďalej k dispozícií. Poznamenal však, že v roku 2019 

boli vypísané až 2. kolá výziev na podporu športových projektov do ktorých sa zapojil menší 

počet organizácii ako v minulosti. 

 

p. Slezáček pri tomto prejednávanom bode spomenul, resp. apeloval nedostatočnú sponzorskú 

podporu pre lukostrelca p. Chudíka, ktorý si prevažnú časť nákladov hradí sám.  

 

Členovia komisie mu však odpovedali, že je dostatok nástrojov, ktoré môžu potenciálne nadaný 

športovci využiť i za pomoci mesta, príp. spracovaním športového projektu alebo žiadosťou 

adresovanou primátorovi mesta. Je však potrebné sa informovať ako postupovať v takýchto 

prípadoch u kompetentných pracovníkov MsÚ.  
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Tajomník komisie následne vyzval prítomných, aby predložili prípadné ďalšie pripomienky 

k danému prejednávanému bodu. Nikto už žiadne nepredniesol a tak navrhol hlasovať za 

predložený materiál - II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020-

2022. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia pre šport berie predkladaný materiál na vedomie. 

 

 

4. Diskusia a rôzne pripomienky členov komisie 
V tomto bode si slovo vzal p. Slezáček a spýtal sa prečo zatiaľ viazne projekt cyklochodníka 

v meste.  

 

p. Krč namietal, že podrobnú informáciu mu poskytnú na Odd. výstavby MsÚ, ale podľa 

poznatkov je problémom celkové trasovanie i iné náležitosti projektu.   

 

p. Nerád informoval členov komisie, že finišuje prestavba telocvične v areáli bývalej SPŠE, kde 

sa dokončujú posledné náležitosti. Do prevádzky by mohla byť uvedená pravdepodobne v 50. 

týždni. Ozrejmil tiež, kto bude správcom telocvične a požiadal prípadných záujemcov z radov 

členov komisie o včasné rezervácie termínov prípadného prenájmu.  

Zároveň pozval prítomných členov na exkurziu do týchto novovybudovaných priestorov 

telocvične. 

 

Všetci prítomní členovia komisie vyslovili poďakovanie a pozvanie prijali.  

 

p. Krč sa zároveň informoval, či bude možné v priestoroch usporadúvať aj futbalové turnaje pre 

mládež. 

 

5. Záver 
V závere už nemal nikto z členov žiadnu otázku, návrh ani pripomienku. Tajomník komisie p. 

Krč poďakoval prítomným členom za účasť, zaželal im príjemné a pokojné prežitie vianočných 

sviatkov v kruhu rodiny a o 16.40 h ukončil zasadnutie.  

 

 

 

 

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

            

 

 

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

 

 

Stará Turá, 2.12.2019 


