ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 3. apríla 2012

Prítomní: MUDr. Lýdia Michalcová, Mgr. Ivan Klimáček, Ing. Miroslav Nerád, Ing. Ján
Hodermarský, Mgr. Lívia Boorová
Hostia: PharmDr. Leopold Barszcz
Ospravedlnení: Zuzana Durcová, Eva Krapková, Stanislav Slamka, Věra Tepličková, Ján
Hochel
P r o g r a m:

1. Otvorenie
2. Bodové hodnotenie športových klubov, na základe žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta – materiál dozornej rady
3. Ihrisko Topolecká – diskusia s poslancom Milanom Skovajsom
4. Program Wu-shu centra Stará Turá a Mestského kolkárskeho klubu v mesiacoch apríl
a máj – diskusia s predsedami klubov
5. Rôzne
6. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie MUDr. Lýdia Michalcová o 16.30 hod.
Privítala prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia. Nakoľko sa zasadnutia
komisie nemohli zúčastniť predsedovia Wu-shu centra Stará Turá a Mestského kolkárskeho
klubu, bod 4 bol z programu zasadnutia stiahnutý.
2. Žiadosti športových klubov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
MUDr. Michalcová: Chcela som sa zástupcov jednotlivých klubov opýtať na ich spokojnosť
s prerozdelením finančných prostriedkov podľa zápisnice z rokovania dozornej rady na
podporu športu. Mestský kolkársky klub je spokojný, zástupca Wu-shu centra mal prísť na
naše zasadnutie, ale nakoniec neprišiel.
Ing. Hodermarský: V zápisnici sme sa dočítali, že sa plánuje stretnutie s podnikateľmi, za
účelom podpory mládežníckeho športu v meste Stará Turá. Presvedčí to podnikateľov, aby
dali finančné prostriedky? Je veľmi ťažké získať sponzora na šport.
MUDr. Michalcová: Až po stretnutí s podnikateľmi budeme vedieť či prispejú.
Ing. Hodermarský: My by sme privítali aj väčšinou pomoc mesta. Vedenie mesta sa
o športové dianie veľmi nezaujíma. 26. apríla budeme v Starej Turej
organizovaťmedzinárodný zápas reprezentantov Dánska a Ukrajiny. Je potrebné, aby sa
vedenie mesta zaujímalo o takéto podujatia, aby reprezentáciu privítali.
MUDr. Michalcová: Správca počítačovej siete MsÚ, Ing. Miklovič, pripravuje na internetovú
stránku mesta špeciálnu lištu, kde si budú môcť kluby nahadzovať svoje vlastné podujatia.
Nebudú sa tak miešať napríklad s kultúrnymi podujatiami. Kluby môžu túto lištu už onedlho
začať používať. Hlásia sa podujatia aj v mestskom rozhlase?

Mgr. Boorová: Ak my klub pošle materiály, tak podujatie vyhlásim.
MUDr. Michalcová: . Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (19.4.2012) sa bude
schvaľovať materiál dozornej rady na podporu športu, kde sú vypočítané bodové hodnotenia
jednotlivých klubov a je tu uvedená aj pridelená výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov.
Po zasadnutí zastupiteľstva bude potrebné klubom poslať rozhodnutie o pridelení dotácie a
výzvu na zasielaní nových žiadostí do termínu 30.6.2012 pre novú sezónu, ktorá bude trvať
od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013, a to rozdelenú na dve časti: prvá časť, týkajúca sa
obdobia 1.9 do 31.12.2012 a druhá časť, týkajúca sa obdobia od 1.1. do 31.8.2013. Výzvu
zašle klubom tajomníčka dozornej rady na podporu športu.
3. Ihrisko Topolecká
MUDr. Michalcová: Pán poslanec Skovajsa nám mal priblížiť víziu ihriska v Topoleckej, no
nakoniec sa nemohol zúčastniť zasadnutia komisie.
Ing. Nerád: Bude ešte potrebné doriešiť a správne zakresliť pozemky pod ihriskom.
4. Rôzne
Predsedníčka komisie MUDr. Lýdia Michalcová vyzvala prítomných k diskusií.
Ing. Nerád: Informoval, že od 2.3.2012 je pre verejnosť otvorená nová posilňovňa v športovej
hale na štadióne.
Ing. Hodermarský: Je pre nás potrebné, dať do poriadku tréningovú plochu pre futbalistov.
Keď sa bude trénovať na tréningovej ploche, nebude sa poškodzovať tráva na ihrisku. Aj na
pripravovaný medzinárodný zápas je potrebné mať kvalitne upravené ihrisko.
PharmDr. Barszcz: Existuje už nejaká predstava, ako bude vyzerať stretnutie s podnikateľmi?
Určite je potrebné, aby na stretnutie prišli zástupcovia mesta, primátor ich presvedčí ľahšie
ako poslanci.
Ing. Nerád: Vhodné by bolo vytvoriť napríklad kalendár športovcov.
MUDr. Michalcová: Kalendár by bol vytvorený v rámci rozpočtu mesta?
Ing. Nerád: Mesto vytvorí kalendár a ponúkne ho firmám. Presvedčíme podnikateľov, aby si
kalendáre zakúpili a podporili tak športové kluby mesta.
PharmDr. Barszcz: Áno, vizualizácia je pre firmy najlepšia.
MUDr. Michalcová: O tomto nápade by sme mali informovať jednotlivé kluby, kalendáre by
sa mali vyrobiť najneskôr do augusta. Stretnutie s podnikateľmi by sa mohlo uskutočniť
v priestoroch Strediska cezhraničnej spolupráce. Sú to veľmi pekné priestory a aj takouto
formou by sme ich spropagovali.
Ing. Hodermarský: Podobné stretnutie s podnikateľmi sa uskutočnilo pred dvomi, tromi
rokmi, uvidíme či budú podnikatelia ochotní šport v meste podporiť. Je potrebné, ich
prehovoriť, že je to na správny účel.
PharmDr. Barszcz: Mgr. Klimáček na zasadnutí dozornej rady povedal, že na stretnutí by sa
mohli prezentovať aj jednotlivé kluby. Bolo by však potrebné, vysvetliť podnikateľom aj
celkovú víziu, kam sa chce šport ako taký v meste Stará Turá vyvíjať. Každý klub má
samostatne odlišné vízie.
Mgr. Klimáček: Dať dôraz na to, že by mali podporiť mládež v meste. Aby bolo deťom
a mládeži umožnené športovať.
Ing. Nerád: Šport je prepojený so školou. Práve v škole majú deti prvý kontakt so športom. Je
potrebné budovať športové triedy. Ak sa už na prvom stupni ukážu talenty, môžu ihneď prejsť
do klubov. Stará Turá je však taká malá, že sa na malom počte detí nemôže uživiť toľko
klubov. Na málo detí je tu veľa športov.
MUDr. Michalcová: Deti a rodičov by mohol zaujať napríklad Deň otvorených dverí
v jednotlivých kluboch. Alebo by kluby mohli prísť do základnej školy a urobiť im
prezentáciu v telocvični.

Ing. Nerád: Dnes je situácia taká, že o deti súperia kluby, centrum voľného času, základná
umelecká škola, ale aj základná škola s rôznymi krúžkami. Deti chodia na množstvo krúžkov,
ale ani jednému sa nevenujú poriadne. Snahou je, aby naše aktivity mali určitý cieľ
a ukazovali pokrok. Dnes narážame na konfrontáciu medzi ZŠ, ZUŠ, CVČ a klubmi.
MUDr. Michalcová: Byť v klube, je pre deti viac súťaživé a tvorivé. Mali by sme
zorganizovať stretnutie s telocvikármi.
Mgr. Klimáček: Na deti treba ísť cez rodičov. Je potrebné, aby mali rodičia o deti záujem.
Ing. Nerád: Záujem rodičov o činnosť detí je väčšinou veľmi nízky. Na učiteľov –
telocvikárov by mal byť vyvíjaný určitý tlak, aby sa zúčastňovali športových podujatí
a súťaží, ako sú napríklad Podjavorinské ľahkoatletické hry. Deti by na telocviku miesto
vybíjanej mali napríklad behať.
Mgr. Klimáček: Kedysi to bola pocta, zúčastniť sa nejakej športovej súťaže.
MUDr. Michalcová: Navrhujem vstúpiť do jednania so školou, aby sa viac venovali športovej
príprave detí. Mali by sme naplánovať stretnutie komisie s telocvikármi v základnej škole ešte
v tomto mesiaci. Požiadame riaditeľku, aby zvolala všetkých telocvikárov.

Na záver predsedníčka MUDr. Lýdia Michalcová poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila.

Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: MUDr. Lýdia Michalcová

