Záznam zo zasadania komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa
20.6.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny /p.Michalcová,Petrovičová Krapková,Durcová,Tepličková
p.Hochel,Hodermarský , Klimáček.Nerád,Slamka
hostia p.Ozimý ,Redaj /

1.Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Mudr.Michalcová
Privítala prítomných a oboznámila ich s programom :

2. vlastný program :
-voľba podpredsedu komisie –navrhnutý Klimáček Ivan
-informácie p.Tepličkovej
o spoločenských a športových podujatiach pre deti a mládež v CVČ
-otvorenie priestorov športových klubov pre deti s doprovodom rodičov
Diskusia
-hlavný bod programu –Zmena nastavenia financovania športových klubov

A./ V o ĺ b a

podpredsedu komisie

S navrhnutým Ivanom Klimáčkom, súhlasili všetci prítomní

B./I n f o r m á c i a o a k c i á c h CVČ p.Tepličkovou
od 4/2011 do 6/2011:
9. 4. Pláva celá rodina - v spolupráci so ZŠ
11. 4. Športová hodinka pre deti ŠKD (v spolupráci so ZŠ)
21. 4. turnaj v stolnom futbale "O veľkonočné vajíčko" (prázdninová aktivita)
21. 4. turnaj v šípkach "O veľkonočného zajaca" (prázdninová aktivita)
16. 5. Hry vo vode (aktivita na plavárni v spolupráci so ZŠ)
18. 5. Olympiáda v ZŠ (aktivita pre deti I. stupňa ZŠ - v spolupráci so ZŠ)
19. 5. Olympiáda OFDM v MŠ (aktivita pre deti MŠ)
1. 6. Aerobic pre deti (aktivita pre deti II. stupňa ZŠ - v spolupráci s Detským parlamentom
mesta Stará Turá v rámci športového dňa)
3. 6. Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže 2011 - podrobné informácie sú na web.
stránke)
4. 6. Návšteva AQUACITY v Poprade (aktivita pre deti a mládež od 10 do 18 rokov)
28. 6. Športové popoludnie pre rodičov s deťmi (pomoc základnej škole pri realizácii akcie)

Diskusia počas programu :
Ing.Nerád -NA ZŠ je nový vzdelávací program: jazyk/ telesná výchova ,cez telocvikárov
Michalec,Mandák,Lupták a už menšie deti po príchode z materských škôlok
treba doporučovať deti do športových klubov-prípravkárov

Dr.Michalcová –Urobme si mestský športový deň v septembri pre deti a rodičov
Oslovme materské škôlky
P.Tepličková-podporíme túto akciu
ing.Hodermarský -osvetou donútiť rodičov tiež ich prítomnosťou na tréningu podporovať
deti športovať. Tak ako v prípravke futbalu sa 3-5 ročné deti s rodičmi u trénera
p.Minárika - jeden krát v týždni / učia pravidelnosť a láske k športu .
p.Tepličková poukázala, na to ,že všeobecné športy gymnastika, atletika ,plávanie
v našom regióne sú málo podporované a málo navštevované, pritom každé športujúce dieťa ,
by tieto športy ovládať. V dnešnej dobe sa kolektívne športy medzi deťmi veľmi
neuznávajú.
Ing.Nerád –Výdrž detí je malá ,tiež rodičov .Verejná podpora športu by mala zvýšiť
spoločenskú hodnotu športu
p.Hochel -Kolkárske zväzy napr.BL nemá vôbec žiadne deti .Na Starej Turej dobré
podmienky zviditelnili náš klub ,ktorý uspodriadal celoslovenské stretnutie ,stretávajú sa tiež
na medzištátnych pravidelne s moravákmi.
Ing.Hodermarský nemáme teleocvičňu v zimnom období na tréningy na Starej Turej
Dr.Michalcová –petícia na VUC za telocvičňu priemyslovka už bola odovzdaná
p.Durcová –detský oddiel hasičov Drgonova Dolina –poriadal okresnú súťaž -80 detí
dr.Michalcová –akcií sa robí dosť ,len ich treba zviditelniť / internet ,škola/
Ing.Petrovičová na Nadáciu život boli podané len 2-projekty –škôlka,futbal
Tiež treba zviditeľniť možnosti-netreba sa báť žiadostí, treba vypísať podklady

Financovanie športu –rozdelenie financií na r.2011
V tohoročnom rozpočte nebolo rozdiferencovaný pomer rozdelenia financií pre jednotlivé
kluby. Futbalisti v minulom období za odovzdaný projekt Futbal na Starej Turej mali
pridelených 135 OO EUR ,ktorá si žiadajú.
Členovia komisie ,poslanci ani iné komisie nesúhlasia aby sa rozdelovali financie štandartne
bez priložených dokladov a úspechov.
Od začiatku roka bolo pridelených futbal.klubu asi 7070 EUR ,na základe súhlasu komisie
pre šport a mládež ,že pol roka sa bude financovať šport podľa starých pravidiel .Od júna sa
rozpracujú kritériá ďalšieho financovania .
Problémom je, že športová sezóna 2010/2011 sa prihlasuje už do 15.7.2011
Futbalový klub potrebuje do 15.7.2011 daľších 1850EUR ,ktoré nemá ,
Nakoľko za sebou ťahá dlžoby a splátkové povinnosti ešte z minulosti /p.Redaj/
DR.Michalcová vyzvala k diskusii –doplatiť futbalistom 2000 EUR, aby sa nedostatočné
peniaze pre futbalistov urovnali v septembri po uzavretí podmienok financovania.
Škodou by bolo, aby malé deti a dorast prišli o možnosť pokračovať v súťažiach.
Nakoľko zaplatenie poplatkov licencií a štartovného je pre celý futbalový klub,
nediferencuje sa samostatne pre mládež a dospelých !!

Komisia z a m i e t l a takéto riešenie a žiada prideľovať financie podľa kritérií
Ing.Hodermarský poukazoval na výsledky –aktivity, ktoré vyvíjajú nato, že financie boli
zvýšené a pridelené vždy len futbalovému klubu

Diskusia o kritériách prideľovania financií klubom sa rozvíjala
od troch dokumentov :
Ing.Nerád –Základné pravidlá pre financovanie športu na Starej Turej
/príloha č.1 /
Dr.Michalcová –orientačný prepočet financií na počet členov v športových kluboch
/príloha č.2/
Ing.Hodermarský –prílohu rozdal členom komisie
Prílohu nemám, nakoľko dr.Michalcovej, Ing.Nerádovi ju na schôdzi neodovzdal
Hľadali sme riešenia ,z ktorých vyšla predloha-príloha č.1
.........poslaná poslancom a členom komisie mládeže a športu dr.Michalcovou
Schôdza bola ukončená dr.Michalcovou o 19 hod ,s tým že sa do týždňa stretneme a budeme
pokračovať vo vytváraní kritérií hodnotenia ,aby sme vedeli prehodnotiť športové kluby v
sezóne 2010/11.Futbalový klub, tiež ostatné majú odovzdať reálne hodnoty rozpočtu-prímov
a výdajov v minulej sezóne.
Úlohy : Mestský športový deň detí a rodičov september
Otvorenie priestorov športových klubov pre rodičov s deťmi cez prázdniny
Zviditeľnenie akcií športových klubov

Dr.Michalcová :Koeficient prerátaný na celkový počet športovcov
a počet detí z celkovej výšky dotácie mestom /17 000EUR/

Orientačné údaje počtu športovcov zahlásené len telefonicky od športových klubov,
ktoré odovzdali projekt športovej činnosti a rozpočtu na šport. sezónu 2010/2011

Podľa počtu členov :
Celkový počet 397
Koeficient 42,82EUR

Podľa počtu detí
278
61,15 EUR

Futbal
183 /7 836...............................153/9355
Tenis
60/ 2569
30/1852
Baskebal ..........................70/2997
70/4280
Stolný tenis
46/1969
14/856
Kolky ............................... 38/1627
8/489
WU schu nemáme počty
strelecký
zápasnícky

