ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 3. septembra 2012
Prítomní: MUDr. Lýdia Michalcová, Mgr. Ivan Klimáček, Ing. Miroslav Nerád, Ing. Ján
Hodermarský, Ján Hochel, Eva Krapková, Věra Tepličková, Mgr. Lívia Boorová
Ospravedlnení: Zuzana Durcová, Stanislav Slamka
Hostia: PharmDr. Leopold Barszcz
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Výber z materiálu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá
na roky 2007 – 2013 - Hodnotenie a aktualizácia, časť Infraštruktúra voľného času
3. Žiadosti športových klubov o dotáciu od mesta
4. Návrh na vklad majetku „kolkárne“ do majetku Mestského športového areálu, s. r. o.
5. Návrh na ocenenie významnej osobnosti mesta Stará Turá za športovú oblasť
6. Rôzne
7. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie MUDr. Michalcová o 16.30 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Výber z materiálu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá
na roky 2007 – 2013 - Hodnotenie a aktualizácia, časť Infraštruktúra voľného času
MUDr. Michalcová: Navrhujem tento materiál doplniť a prepracovať, nakoľko sú v ňom
nepresné informácie a niektoré informácie sú v ňom vynechané. Materiál by mal byť
doplnený akciami základnej školy, centra voľného času, informáciami zo športových klubov,
ostatné doplníme v spolupráci s Mgr. Boorovou.
Ing. Nerád: Na komisii by sme sa mali dohodnúť, ktoré akcie investičného charakteru by sme
naplánovali do PHSR na ďalších 5 rokov. Zmeny ešte možno urobiť, tento materiál pôjde až
do októbrového zastupiteľstva. Je potrebné stanoviť si prioritné projekty, ktoré by bolo možné
v rozmedzí 5 rokov realizovať, prípadne urobiť projektovú dokumentáciu.
MUDr. Michalcová: Prioritou je určite zrealizovať ihrisko v medzi bytovom priestore na Ul.
SNP 263 a 264 a ihrisko v miestnej časti Topolecká. To je reálne ešte v tomto roku.
Ing. Nerád: Ďalšími projektmi by mali byť tréningové ihrisko pre futbalistov a rekonštrukcia
kolkárne. To sú však veľké investičné akcie. V PHSR si musíme naplánovať projekty, ktoré si
vieme financovať z vlastných zdrojov a projekty, ktoré môžeme realizovať iba s podporou
fondov EÚ. Pri tých je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu a čakať na výzvu.
MUDr. Michalcová: Budú ihriská na SNP a v Topoleckej už posledné alebo by ešte bolo
niekde v Starej Turej ihrisko potrebné?
Ing. Nerád: Jedno ihrisko by sme mohli zrealizovať aj v mestskej časti „Kórea“, v tejto časti
chýba.
MUDr. Michalcová: Prioritou do ďalších rokov by malo byť aj získanie telocvične bývalej
priemyslovky do majetku mesta a jej následná rekonštrukcia.

Ing. Nerád: Rekonštrukciu si bude vyžadovať aj telocvičňa na Komenského ulici. Telocvičňa
potrebuje zatepliť a tiež novú podlahu.
MUDr. Michalcová: Telocvične by bolo možné rekonštruovať z našich zdrojov?
Ing. Nerád: Telocvičňu na Komenského ulici z vlastných zdrojov, telocvičňa bývalej
priemyslovky by potrebovala oveľa vyššie náklady.
p. Tepličková: Nie je táto telocvičňa poškodená? Je v poriadku statika budovy?
p. Krapková: Budova je zvonku v dobrom stave, horšie je to vo vnútri.
Ing. Hodermarský: V akom je to teraz štádiu? Bude sa čakať na vyjadrenie VÚC Trenčín?
Ing. Nerád: Budeme sa ďalej snažiť o súhlas od VÚC, aby sme budovu získali do majetku
mesta.
MUDr. Michalcová: Ako by sme si predstavovali priestor telocvične? Rozmýšľame
o multifunkčnej telocvični?
Ing. Nerád: Telocvičňa je veľká, je to výraznejší priestor, napríklad aj pre hľadisko pre
divákov.
MUDr. Michalcová: Do PHSR teda môžeme pridať projekt rekonštrukcie telocvične na
Komenského ulici a telocvične bývalej priemyslovky, ak ju VÚC dá do správy mesta.
Ing. Hodermarský: V tomto školskom roku vzniká problém s umiestňovaním detí na tréningy
do telocviční základnej školy.
p. Tepličková: Základná škola musí ako prvé zabezpečiť vyučovanie pre svojich žiakov.
V tomto ročníku im pribudli hodiny telesnej výchovy, teda sa vyučuje dlhšie. Po vyučovaní
majú do 16.00 hodiny krúžky. Potom sa čas rozdeľuje medzi CVČ, športové kluby
a súkromných záujemcov. Tí si samozrejme za prenájom platia.
Ing. Nerád: Hovoríte o oboch telocvičniach aj na Komenského aj na Hurbanovej ulici?
p. Tepličková: Áno, o telocvične je veľký záujem. Keď sa do plánu naukladali všetci
záujemcovia, celý týždeň bol vyplnený.
Ing. Nerád: Ako sa využíva telocvičňa pri SOŠ?
p. Tepličková: To Vám neviem povedať. Telocvičňa patrí pod SOŠ.
Ing. Nerád: Mali by sme si dať predložiť plán obsadenosti telocviční na Komenského ulici,
Hurbanovej ulici, v ZUŠ, telocvičňu SOŠ a telocvičňu bývalej priemyslovky.
MUDr. Michalcová: Súhlasím. Budeme vidieť aká je obsadenosť telocviční a kto v nich má
aké aktivity. Od Ing. arch. Batkovej si dáme predložiť aj informácie ako pokračuje
značkovanie náučného chodníka a korčuliarsky chodník. Tie by sme tiež zaradili do PHSR.
Čo však urobíme s rekonštrukciou kolkárne, ktorá je aj v PHSR naplánovaná?
Ing. Hodermarský: Pre kolkárov by bolo vhodné urobiť z dvojdráhy štvordráhu.
p. Hochel: Prístavba starej budovy kolkárne pre štvordráhu by však bola drahšia ako nová
budova.
Ing. Hodermarský: Je to jeden z väčších projektov, ktoré by bolo potrebné riešiť v rámci
projektov z fondov EÚ.
MUDr. Michalcová: Projekt novej kolkárne si necháme do budúcna. V PHSR bola ďalej
naplánovaná ľadová plocha.
Ing. Hodermarský: Tu treba zvážiť koľko by stála výstavba takejto plochy a aké by boli
energie na prevádzku.
Ing. Nerád: Ja nevidím veľkú využiteľnosť ľadovej plochy v našom meste. Nemyslím si, že
by sa 7 dní v týždni využívala.
Mgr. Klimáček: Myslím si, že by to bola stratová záležitosť.
p. Krapková: V Novom Meste nad Váhom je na štadióne plocha využívaná veľmi málo, a to
je väčšie mesto.
MUDr. Michalcová: Súhlasím. Komisia teda odporúča z PHSR rekonštrukciu ľadovej plochy
vyradiť.

Ing. Nerád: Namiesto ľadovej plochy by mohlo byť na tomto mieste umelé trávnaté ihrisko.
Rozmery sú približne 30x60 m.
PharmDr. Barszcz: Nám by takáto plocha na účely trénovania bohato stačila.
Ing. Hodermarský: Navrhoval som túto možnosť už v minulosti.
MUDr. Michalcová: Do PHSR teda pridáme prípravu projektovej dokumentácie
k rekonštrukcii bývalej ľadovej plochy na tréningové ihrisko s umelou trávou. Do roku 2014
by mohlo byť toto ihrisko zrealizované.
PharmDr. Barszcz: Pôvodne sme uvažovali o umelej tráve na zadnom ihrisku. Bolo by však
potrebné toto ihrisko oplotiť. Dostali by sme sa na finančné prostriedky vo výške 400 –
500 000 €. Lepším riešením by bolo urobiť tréningovú plochu na mieste bývalej ľadovej
plochy.
Ing. Nerád: Tento variant by vyšiel približne na 150 000 €.
3. Žiadosti športových klubov o dotáciu od mesta
MUDr. Michalcová: Požiadala by som predsedu dozornej rady pre grantový systém pre
športové kluby, Mgr. Klimáčka, aby nás informoval o žiadostiach, ktoré boli odovzdané na
MsÚ.
Mgr. Klimáček: Prišli nám žiadosti zo 4 športových klubov. Na poslednom zasadnutí
dozornej rady sme odporučili žiadosti doplniť o chýbajúce náležitosti. Dňa 4.9.2012 budeme
mať ďalšie zasadnutie dozornej rady, kde budeme kontrolovať či doplnili všetky chýbajúce
náležitosti a budeme vypočítavať bodové hodnotenie jednotlivých žiadateľov.
p. Hochel: Náš klub mal veľký problém vyplniť žiadosť, takže sme ju v stanovenom termíne
ani neodovzdali. V súčasnosti sa mi stále nedá urobiť rozpis tréningov, nakoľko je väčšina
hráčov na internátoch v iných mestách a škola sa im začína až teraz. Nevieme tiež, koľko
družstiev bude hrať v lige, teda ani nevieme, koľko budeme platiť. Preto by sme chceli
poprosiť o odklad a o možnosť podať žiadosť dodatočne.
MUDr. Michalcová: O odklad požiadame na základe stanoviska našej komisie dozornú radu
pre grantový systém športu. Veríme, že nám vyhovejú.
Ing. Nerád: Žiadosti, ktoré boli predložené, obsahovali veľa chýb, chýbali v nich niektoré
náležitosti, veľmi zle dopadli aj kontroly, ktoré sme robili na tréningoch.
PharmDr. Barszcz: Áno, kontrola bola aj u nás a vieme, že sme urobili chybu. Cez prázdniny
sa tréningy často menia, futbalisti chodia menej. Mali sme však klubový výbor a budeme si na
tréningy a účasť dávať pozor.
Ing. Nerád: Musíme urobiť systém týchto kontrol, aby kontrolujúci vedel dopredu ak sa
zmenia termíny tréningov.
PharmDr. Barszcz: My si v klube urobím poriadok, aby sa zmeny tréningov nahlásili.
4. Návrh na vklad majetku „kolkárne“ do majetku Mestského športového areálu, s. r. o.
MUDr. Michalcová: V tomto bode zasadnutia komisie je potrebné, aby si mestský kolkársky
klub a predseda finančnej komisie vyjasnili podmienky, za akých bude kolkáreň vložená do
majetku MŠA, s. r. o.
p. Hochel: My s vkladom kolkárne do majetku MŠA súhlasíme. Len sme do nášho stanoviska
napísali dodatok, že žiadame, aby boli zachované pravidlá a podmienky prevádzky budovy
kolkárne, ktoré boli doteraz zaužívané, vrátane zachovania aktuálneho súťažného
a tréningového procesu kolkárskeho klubu.
Ing. Nerád: Za týchto podmienok s tým však nemôžem súhlasiť. V budove kolkárne môže byť
iba jeden šéf. Ak máme do toho vložiť peniaze, nemôžem Vám sľúbiť, že si to budete riadiť
sami.
p. Hochel: Preto som chcel, aby sme sa na komisii dohodli.

Ing. Nerád: Po rekonštrukcii bude situácia už úplne iná.
p. Hochel: Ak by prišlo k tomu, že sa bude rekonštruovať budova kolkárne alebo sa bude
hrávať v úplne novej budove, bolo by všetko už vo Vašej kompetencií.
Ing. Nerád: V takom prípade budem s návrhom súhlasiť. Je však potrebné, aby ste na MsÚ
poslali Vaše stanovisko, kde uvediete takéto podmienky.
p. Hochel: V stanovisku teda uvedieme, že dokedy budeme fungovať v starej budove,
podmienky a pravidlá budú po starom, teda podľa kolkárskeho klubu. Po rekonštrukcii alebo
výstavbe novej kolkárne budú všetky kompetencie v rukách MŠA.
5. Návrh na ocenenie významnej osobnosti mesta Stará Turá za športovú oblasť
Mgr. Boorová: Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o St. Turej a pri
príležitosti 50. výročia vzniku DK Javorina pripravujeme s DK Javorina slávnostný trojdňový
program osláv. V rámci výročia mesta bude v sobotu 22. septembra slávnostný program
venovaný mestu, kde chceme oceňovať osobnosti, ktoré sú alebo boli pre mesto významné
v určitých oblastiach. Rozhodli sme, že nominácie na toto ocenenie necháme na komisiách
MsZ, ktoré združujú ľudí, ktorí sú v daných oblastiach zbehlí a poznajú takú osoby lepšie ako
my. V našej komisii by sme mali nominovať osobnosti za športovú oblasť. Mali by sme
navrhnúť 1 až 3 osobnosti, z ktorých potom pán primátor vyberie oceneného.
- komisia navrhla 4 ľudí, ktorí by si podľa nej ocenenie zaslúžili: pán Šustík za basketbal
a páni Zeman, Bača a Truhlík za futbal.
6. Rôzne
Ing. Nerád: Predstavil členom komisie nové dresy basketbalistiek MBK Stará Turá.
7. Záver
Na záver predsedníčka komisie MUDr. Michalcová poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 18.00 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: MUDr. Lýdia Michalcová

