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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 30. novembra 2020 

 

Prítomní členovia (6):  

Mgr. Antálek, Ing. Nerád, Ing. Adamkovičová, Mgr. Denk, J. Kýška, Mgr. Záhorová 

 

Ospravedlnení členovia (2): 

Z. Durcová, Ing. Slezáček 

 

Neospravedlnení členovia (0): 

- 

 

Ostatní prítomní a prizvaní:  

Mgr. Krč, PharmDr. Barszcz, 

 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN č.  /2020 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu 

mesta 

3. Koncepcia rozvoja športu 2021 – 2026 (pracovná verzia) 

4. Rôzne 

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. 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    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

 

 

2. Návrh VZN č. .../2020 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 

z rozpočtu mesta 

Predseda komisie p. Antálek vyzval tajomníka, aby priblížil pripravovaný návrh VZN a taktiež 

zmeny, ktoré boli v návrhu upravované.  
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Pán Krč v krátkosti predstavil dôvody, prečo sa pristúpilo k úprave a zmene VZN o dotáciách na 

podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. Taktiež informoval o hlavných zmenách, 

ktoré boli do návrhu upravené a zahrnuté.  

Sú to:  

 zmena, úprava a doplnenie zákona do VZN, 

 zmena názvu komisie (ak dôjde k zmene názvu komisie ostáva VZN neaktualizované), 

 zmena časového horizontu pridelenia dotačných prostriedkov pre športové kluby (zmena 

zo sezóny na kalendárny rok) 

 doplnenie textu vzhľadom k prideľovaniu dotácií v mimoriadnych situáciách (pandémia, 

núdzový stav a pod.)  

 

Zároveň informoval, že tento nový návrh VZN spracovaný v tejto podobe bol predložený na 

rokovanie Komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, kde boli k predmetnému 

VZN vznesené nasledovné pripomienky:  

 

 prerokovať a dopracovať uvedenie zákona o športe do štruktúr VZN, vzhľadom na jeho 

zmeny a doplnenia v roku 2021 a taktiež dať na zreteľ tento zákon z pohľadu zaradenia 

finančných prostriedkov do športu mesta, či sa nahliada na dotácie zo štátneho aparátu 

alebo priamo z prostriedkov samosprávy. 

 

 zapracovať a uvažovať o zvýšení % doloženia reálneho zabezpečenia financovania svojej 

činnosti jednotlivých klubov z vlastných zdrojov, nakoľko terajších 10 % predstavuje 

nízke zabezpečenie finančných prostriedkov klubov, ktoré by malo byť reálne vyššie. 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie navrhla výšku percent v rozsahu od 

10 do 50 %, avšak rozhodnutie o konečnej výške ponecháva na Komisii MsZ pre šport, 

kde je potrebné o tom diskutovať a vypočuť tak i pripomienky klubov.  

 

 upraviť návrh VZN, tak aby bol v súlade s etickým kódexom zamestnancov MsÚ ako aj 

pracovnou náplňou daných pracovníkov. 

  

 odporučila zachovať pridelenie dotácie na sezónnosť, čiže I. a II. časť sezóny a nemeniť 

prideľovanie na kalendárny rok. Treba zohľadniť tiež pripomienky zo zasadnutia Komisie 

pre šport, kde si tieto záležitosti prerokovávajú zástupcovia zo športovej oblasti. 

 

Následne p. Krč informoval, že Komisia MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

navrhla prepracovať a zapracovať do návrhu VZN o dotáciách na podporu športu vyššie uvedené 

pripomienky a predložiť takto spracované VZN na prvé rokovanie MsZ v roku 2021. 

 

Pán Nerád si vzal slovo a tiež objasnil prítomným postrehy a pripomienky z Komisie MsZ pre 

ekonomiku, majetok mesta a podnikanie. Následne ešte ozrejmil mierny nesúlad v zákone 

o športe a návrhu VZN z pohľadu prostriedkov na podporu športu, či sú tieto prostriedky 

poskytované z rozpočtu obce alebo zo štátnych prostriedkov, kde je potrebné, aby si náležitosti 

rozhodlo a objasnilo priamo mesto. 

Zároveň dodal, že je potrebné vždy do VZN zapracovávať formulácie aj kompetencie striktne 

a jasne, tak aby boli v súlade s platnými zákonmi a taktiež spĺňali náležitosti transparentnosti 

i kódexov mesta. 
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Pán Nerád sa tiež v krátkosti vyjadril k pripomienke o navýšenie % doloženia zabezpečenia 

financovania svojej činnosti klubov z vlastných zdrojov.  

Uviedol, že v prípade doloženia takto nízkeho percenta (10 %) to evokuje pohľad, že na 

fungovanie klubov zabezpečuje mesto prostriedky vo výške 90 %, čo je pri niektorých kluboch aj 

takmer reálne. Dodal, že v starom návrhu tohto VZN, ktoré bolo v platnosti ešte pred rokom 2016 

bolo toto percento vlastných zdrojov vo výške 50 %. Avšak pri momentálnej situácii chápe, že to 

nemusí byť až v takejto výške, ale k navýšeniu by malo jednoznačne dôjsť.  

 

K výške vlastných zdrojov športových klubov pri žiadosti o dotáciu sa vyjadrila i p. 

Adamkovičová, ktorá navrhla, aby táto výška bola zvýšená na úroveň 30 %. 

 

Taktiež p. Kýška zhodnotil, že aj on ako zástupca neformálnej športovej skupiny vníma 10 % ako 

malé reálne zabezpečenie a súhlasil, že by malo byť to percento vyššie. 

 

Predseda komisie p. Antálek súhlasil s uvedeným návrhom p. Adamkovičovej a povedal, že 

zvýšenie na 30 % je v strednej hladine navrhovaného intervalu. 

  

Pani Záhorová informovala, že pre niektoré športové kluby môže byť 30 % vlastných zdrojov pri 

ich rozpočte celkom veľká čiastka. Navrhla, či by nebolo možno vhodné ubrať nejaké percento 

a to na výšku okolo 25 %.  

 

K výške percent sa vyjadril aj tajomník komisie p. Krč. Súhlasil s p. Záhorovou, že 25 % by bolo 

adekvátnejšie, avšak 30 % je z pohľadu všetkých klubov, ktoré sa do dotačného systému prihlásia 

skutočne reálna možnosť pokrytia vlastnými zdrojmi.  

 

V závere tohto rokovacieho bodu zhrnul predseda komisie p. Antálek všetky pripomienky, ktoré 

odzneli na zasadnutí Komisií MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie a s ktorými sa 

stotožnila i Komisia MsZ pre šport. Predniesol tiež pripomienky, ktoré odzneli na tomto 

rokovaní, hlavne teda o navýšení vlastných zdrojov pre športové kluby. 

 

Následne dal za zapracovanie pripomienok a návrhov a ich zanesenie do nového návrhu VZN 

hlasovať.  

        

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia MsZ pre šport odporúča spracovať a zapracovať prednesené pripomienky z oboch 

komisii do nového návrhu VZN. Zároveň Komisia MsZ pre šport schvaľuje navýšenie doloženia 

reálneho zabezpečenia financovania svojej činnosti z vlastných zdrojov pre žiadateľa v prípade 

dotácie pre športové kluby (§ 5 a) na minimálne 30 % rozpočtu žiadateľa. 

Takto pripravený nový návrh VZN - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 

z rozpočtu mesta bude predložený na prvé rokovanie zasadnutia MsZ v roku 2021.  
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3. Koncepcia rozvoja športu 2021 – 2026 (pracovná verzia) 

Predseda komisie p. Antálek opätovne požiadal tajomníka komisie p. Krča, aby v krátkosti 

predstavil tento rokovací materiál. 

 

Tajomník komisie p. Krč stručne predstavil návrh Koncepcie rozvoja športu pre roky 2021 – 

2026. Pripomenul, že tento materiál je zatiaľ stále v pracovnej verzii a, že sú pripravení na 

oddelení MsÚ na príjem pripomienok a doplnení do tohto dôležitého dokumentu pre šport 

v meste. 

Zároveň vyzdvihol prácu vedúcej kancelárie primátora a taktiež vedenia mesta, ktoré ihneď po 

zaslaní pracovnej verzie dokumentu zaslalo pripomienky na zapracovanie. Niektoré už boli do 

koncepcie pridané a zakomponované, niektoré budú doplnené až postupne.  

Oznámil, že návrh koncepcie bude ešte zaslaný zástupcom športových klubov, škôl ako aj 

poslancom MsZ, aby sa zabezpečila čo najväčšia dostupnosť údajov a doplnení do koncepcie.  

 

Vyzval prítomných na doplnenie pripomienok a následne požiadal, aby všetky i dnes prednesené 

pripomienky boli zaslané v písomnej forme na jeho e-mail: miroslav.krc@staratura.sk alebo 

priamo na Kanceláriu primátora kancelária@staratura.sk.  

 

Pán Nerád si vzal slovo a zhodnotil, že koncepcia sa vydala síce dobrým smerom avšak ak je to 

strednodobý dokument mala by obsahovať určite ambicióznejšie smerovanie hlavne z pohľadu 

finančného zabezpečenia prostriedkov pre šport v mesta ako taký.  

 

Navrhol, že takáto koncepcia by mala jednoznačne obsahovať aspoň minimálne určené percento 

(cca 2 %) z navrhovaného rozpočtu mesta, ktoré by každoročne bolo priznané na rozvoj športu 

v meste. Uviedol, že v prípade 7,5 mil. € rozpočtu, by 2 % činili takmer 150 tis. €, ktoré by 

rozhodne športovej oblasti v meste pomohli a zabezpečili chod i v nasledujúcich obdobiach. 

  

Ďalší postreh, ktorý v koncepcii absentuje videl v opravách športových zariadení, nakoľko po 

odhadovanom prepočítaní uvedených športových zariadení v koncepcií sa čiastka pohybuje 

v rozmedzí 500 – 700 tis. € na opravy počas daného obdobia, čomu by malo byť adekvátne 

prispôsobené aj každoročné zahrnutie určitej čiastky do rozpočtu mesta, aby mohli byť jednotlivé 

opravy nakoniec realizovateľné.  

 

V nadväznosti na plán opráv športových zariadení, podotkol p. Nerád aj rozvoj športovej 

infraštruktúry, kde vidí problém v tom, že by mali byť jasne dané priority od mesta, ktoré 

športové objekty by chcelo realizovať. Následne pri takomto postupe musí byť v koncepcií 

určená zodpovednosť a hlavne termíny prípravy jednotlivej projektovej dokumentácie, ktorá by 

bola ihneď použiteľná, ak by došlo k výzvam z fondov EÚ alebo iným výzvam. 

 

Na záver doplnil p. Nerád, že je určite potrebné zapracovanie veľmi dôležitej témy do koncepcie 

a to odmietnutie diskriminácie a obťažovania v športovej oblasti, nakoľko tieto témy momentálne 

rezonujú v športovej verejnosti ako aj vo svete a preto by sa na to malo pamätať aj v takomto 

dokumente.  

Úplne v závere dodal, že takýto dokument je dôležitý aj do budúcnosti pre správne fungovanie 

športu, aby sa bolo možné oň doslova „oprieť“ a realizovať v súlade s ním postupné kroky 

v športovej oblasti mesta Stará Turá.  

  

mailto:miroslav.krc@staratura.sk
mailto:kancelária@staratura.sk
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Do diskusie pri tomto bode rokovania sa zapojil aj primátor mesta p. Barszcz, ktorý súhlasil s p. 

Nerádom, že takto pripravovaná koncepcia má mať výpovednú a adresnú hodnotu, ktorá bude 

jasná a zreteľná počas celého obdobia na ktoré je koncipovaná.  

 

K bodu rokovania ešte ostatní členovia komisie predniesli stručne svoje postrehy ku koncepcii, 

ale podobne ak o aj p. Nerád potvrdili, že svoje pripomienky zašlú v písomnej forme.  

 

V úplnom závere sa členovia komisie dohodli na spoločnom postupe tvorby koncepcie 

i termínovom harmonograme:  

 predloženie pripomienok – do 10.1.2021 

 zapracovanie predložených pripomienok do koncepcie – do 31.1.2021 

 pracovné stretnutie k finalizácií koncepcie – február 2021 

 predloženie na najbližšie zasadnutie MsZ 

 

p. Antálek informoval, že sa bude i naďalej tento dokument dopracovávať a tak dal hlasovať za 

takto predložený pracovný návrh Koncepcie rozvoja športu 2021 – 2026 (pracovná verzia).  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia berie predloženú pracovnú verziu Koncepcie rozvoja športu 2021 – 2026  na vedomie 

a schvaľuje harmonogram pre tvorbu finálnej verzie dokumentu.    

 

 

4. Rôzne 

p. Adamkovičová vyslovila svoju obavu o športový rozvoj detí v súčasnej situácii, nakoľko pre 

obmedzené možnosti a nariadenia ostávajú deti bez tréningového procesu. Mrzí ju hlavne malá 

aktivita zo strany futbalového klubu, aby využili aspoň malé možnosti k tréningovým aktivitám.  

 

p. Krč ozrejmil situáciu z pohľadu futbalu ako aj možnosti k tréningovému procesu, nakoľko sa 

pokúšal osloviť aj trénerov s touto možnosťou, avšak pri platných opatreniach (jeden priestor 6 

osôb) je to dosť obmedzujúce a aj pre trénerov časovo náročné. Samozrejme podotkol, že začínať 

s aktivitou už v závere roku a pred sviatkami je dosť problematické, avšak prisľúbil, že ak to 

bude možné na tréningový proces nadviažu v januári i napriek obmedzeniam.  

 

Primátor mesta p. Barszcz prisľúbil pomoc aj z pohľadu preverenia možnosti otvorenia priestorov 

telocviční škôl ZŠ pre prípadný tréningový proces športových klubov.  

  

p. Nerád informoval, že do budúcnosti by bolo možno vhodné sa zamyslieť nad možnosťou nájsť 

pre kluby tzv. „motivačný faktor“ v rámci angažovania kvalitnejších trénerov, napr. aj cez 

možnosti príspevku z dotačného systému. 

 

p. Antálek následne vyzval prítomných, aby predložili svoje prípadné požiadavky 

k prerokovaniu.    
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5. Záver 

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

prítomným členom za účasť a o 17.10 h ukončil zasadnutie. 

 

   

 

 

 

 

 

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

             

 

 

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

  

 

 

Stará Turá 30.11.2020 


