ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 11. augusta 2014
Prítomní podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Multifunkčný priestor za DK Topolecká – informácia o realizácii projektu
Výstavba kolkárne – informácia o realizácií projektu
Bodové hodnotenia jednotlivých žiadateľov o dotáciu z grantového systému na podporu
športu
5. Rôzne
6. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie MUDr. Michalcová o 15.30 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Multifunkčný priestor za DK Topolecká – informácia o realizácii projektu
Predsedníčka komisie vyzvala prítomného pána poslanca Skovajsu, aby informoval komisiu
o napredovaní realizácie multifunkčného priestoru za DK Topolecká.
p. Skovajsa – Pozemok pod ihriskom je už vysporiadaný úpravou vlastníckych vzťahov. Je
vyriešená prístupová cesta. Detské prvky boli už na ihrisku osadené, dolaďuje sa ešte oddychový
priestor. Oplotenie ihriska bude realizovať firma pána Petroviča. V budúcom roku by sme ešte
potrebovali finančné prostriedky na terénne úpravy. Uvidíme, ako túto našu požiadavku vyrieši
Finančná komisia.
MUDr. Michalcová: Veríme, že bude táto akcia do jesene ukončená a priestor bude hotový.
3. Výstavba kolkárne – informácia o realizácií projektu
Predsedníčka komisie vyzvala Ing. Neráda, aby informoval členov komisie o výstavbe kolkárne
v športovom areáli.
Ing. Nerád: Výstavba napreduje. Robí sa podľa projektov bez časového posunu. Ukončenie je
naplánované v marci budúceho roku. Vybavenie je objednané podľa požiadaviek kolkárov.
MUDr. Michalcová: A ako teraz trénujú kolkári, keď sú bez vlastných priestorov?
p. Hochel: Teraz trénujeme v Piešťanoch alebo v Novom Meste nad Váhom. Na jeden tréning
obsadíme jedno auto so štyrmi ľuďmi. Tréningy preplácame aspoň jedenkrát týždenne. Ostatné
tréningy si organizujú členovia individuálne, v júli a auguste sme netrénovali, lebo aj iné
športoviská – kolkárne sa opravovali.
4. Bodové hodnotenia jednotlivých žiadateľov o dotáciu z grantového systému na
podporu športu

Predsedníčka komisie predložila členom komisie materiál - Návrh na schválenie dotácií
športovým klubom mesta. Členovia komisie si tento materiál preštudovali.
Predseda dozornej rady grantového systému na podporu športu Mgr. Klimáček informoval členov
o bodovom hodnotení jednotlivých žiadateľov – športových klubov i o rozdelení dotácií pre
jednotlivé kluby.
Ďalej informoval, že oproti minulým sezónam sa výrazne zlepšili výsledky u Wushu centra Stará
Turá a Mestského kolkárskeho klubu Stará Turá. V tejto sezóne si prvýkrát požiadal o dotáciu
i Mestský basketbalový klub Stará Turá, ktorý mal v minulej sezóne výborné výsledky. Práve
tento nový žiadateľ získal v bodovom hodnotení najviac bodov a výrazne ovplyvnil pridelené
dotácie iným klubom.
MUDr. Michalcová: Podľa predloženého materiálu sa výrazne zmenili dotácie pridelené
jednotlivým klubom za dosiahnuté výsledky v minulej sezóne. Týmto dôjde v novej sezóne
k výraznej zmene podmienok činnosti niektorých klubov, najmä Mestského futbalového klubu
Stará Turá. Prosím o vyjadrenie Ing. Hodermarského.
Ing. Hodermarský: Bodové hodnotenie beriem na vedomie. Určite nastanú problémy
s financovaním, doposiaľ nevieme presnú finančnú čiastku z 2%. Dr. Barszcz zvažuje ukončenie
činnosti v klube, je značne zaneprázdnený. Funkčné obdobie nám končí v decembri tohto roku. Ja
som skončil ako viceprezident klubu, so mnou skončila aj Sylvia Záhorová. Tieto miesta sa
neobsadili a preto je tu problém s riadením mládeže. Ja som mal na starosti mužov a i napriek
tomu, že nie som vo funkcii, tak tu problémy nie sú. Krátko k problémom žiakov a dorastencov.
Klub dorastencov sa nám rozpadá, je nedostatok chlapcov a žiaci zo Srbska sú na prázdninách.
Problémy sú ale aj v žiakoch, kde musím opäť pripomenúť, že nám stále nefunguje spolupráca
s pedagógmi zo Základnej školy. Je nevyhnutné začať spoluprácu so ZŠ. O problémoch s umelou
trávou hovorím niekoľko rokov a zatiaľ sme v procese spracovania projektu, bohužiaľ nie sú FP.
Hovoril som o problémoch na tréningovom ihrisku, ktoré patrí mestu. V spolupráci s TS sme
začali postupne opravovať obrovskú jamu, ale nutné je opraviť okolie celého ihriska a hlavne
okolie za vrchnou bránou, kde je ešte navezená škvara. Ja pevne verím, že sa nám to podarí do
konca roka všetko zrealizovať, pracuje na tom osobne pán Ozimý a p. Barszcz. Čo sa týka
doplnenia tréningových pomôcok, tak nám nevyhnutne chýba prenosná hliníková bránka, ktorej
cena je 1 200 €. Ešte krátko k tréningovému procesu. Súťaž nám začína začiatkom augusta, kedy
sú deti na prázdninách, a preto je problém aj s tréningovým procesom. V septembri by sa malo
trénovať podľa plánu. Čiže problémov je ozaj dosť, ale všetko musí ísť v spolupráci s mestom,
školami a pod.
MUDr. Michalcová: A kde sú športovci, ktorí využívajú futbalový štadión, keď je treba urobiť
napríklad nejaké terénne úpravy na štadióne? Mohli by si urobiť brigádu a nemuseli by ste všetko
platiť. Všetci si určite pamätáme, ako sme chodievali bezplatne brigádovať na športoviská
a kolektívne sme pomohli priestoru, kde sme trávili čas. Napríklad na Javorine sme kosili
a hrabali zjazdovku, aby sme mali kde športovať. Ak má klub málo peňazí, určite by si mohol
takto pomôcť. Tiež nechápem, kde sú tie mladé športové talenty – mladí futbalisti, ktorých sme
podporovali, aj keď možno slabo. Sme tu už dve volebné obdobia a tie talenty nevidíme. Za tie
roky by tu mal byť aj niekto ďalší okrem p. Hodermarského, kto chce a odovzdá energiu ďalej.
Ing. Hodermarský: Žiaľ, deti odchádzajú za lepšími podmienkami do Myjavy, Nového Mesta
n/V, Senice a Trenčína. V zmysle noriem SFS ich klub musí uvoľniť. Všetko je riešené
v spolupráci s rodičmi.
MUDr. Michalcová: Ako sa prejaví na bodovaní v grantovom systéme to, že kolkári nemajú
v novej sezóne kde trénovať?

p. Hochel: Musíme vydržať a individuálne sa snažiť a motivovať členov k činnosti. Je fakt, že
cez prázdniny je potrebné deti viac najmä osobne oslovovať a aktivovať k činnosti.
5. Rôzne
Ing. Nerád informoval členov komisie o ponuke Združenia tenistov Oskoruša na odpredaj
tenisových kurtov. Mesto by malo vstúpiť do jednania s tenistami. S ponukou na odpredaj zatiaľ
oslovili Ing. Neráda.
7. Záver
Na záver predsedníčka komisie MUDr. Michalcová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
komisie o 17.30 hod. ukončila.
Zapísala: MUDr. Lýdia Michalcová

