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Zápisnica zo dňa 22.3.2021
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Rokovanie viedol: Mgr. Oto Bača
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Hostia:
Mgr. Peter Wolf
Mgr. Annamária Duvačová
Prítomní:
Adrián Gazdík
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Jozef Kamenčík
Neprítomný:
Vojtech Breska st.

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa stretnutie komisie uskutočnilo
formou on-line (ZOOM).

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať

Rokovanie komisie otvoril a viedol Oto Bača, zástupca predsedu komisie. Ten konštatoval, že
komisia je spôsobilá rokovať. Neprítomný Vojtech Breska st. sa ospravedlnil. Členovia komisie
boli oboznámení s programom zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Koncepcia rozvoja športu
3. Záver
Výsledok hlasovania: Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
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Bod č. 2
Koncepcia rozvoja športu
Členovia komisie si na dnešné zasadnutie naštudovali koncepcie rozvoja športu, podľa
ktorých pracujú mestá
o
o
o
o
o
o
o

Trenčín
Senica
Michalovce
Martin
Topoľčany
Otrokovice
Košice

Členovia komisie sa vyjadrili k bodom jednotlivých koncepcií, ktoré ich najviac zaujali.
Niektoré boli veľmi rozsiahle. Najviac by sa dalo čerpať pre našu koncepciu z miest
Topoľčany a Michalovce.
• Lukáš Bakyta
Veľmi ma zaujalo v koncepcii Michalovce – Mestská športová rodina – je to združenie
športových klubov, z ktorých športovci chodia do škôl na diskusie a besedy so žiakmi.
Napríklad pod pod mestskú športovú ligu patrí aj Pohár primátora mesta a rôzne
medziškolské súťaže.
•

Peter Wolf návrh bodov:
o rozpísať súčasný stav
o školstvo
o pasport, inventarizáciu mestského majetku – športového vybavenia klubov
o zadefinovať obdobie xy
o zadefinovať ciele a spôsoby financovania

V Trenčíne sa mi páčila myšlienka budovania elektronického systému, kde chcú
zhromažďovať dáta - snaha vytvoriť informačný systém. Už aj dnes vďaka egrant-u je
množstvo dát a v budúcnosti sa k tomu môže pridružiť ešte i inventarizácia majetku a mať
informáciu napr. v akom stave sa nachádza šport po materiálnej i personálnej stránke (napr.
odbornosť trénerov).
Zaujíma ma, ako si predstavuje športová komisia spracovanie koncepcie. V takom veľkom
rozsahu to vyzerá na 6-8 mesiacov intenzívnej práce.
Takisto ma zaujíma názor Ota Baču (za školy) zásah a kooperácia s klubmi – zástupcovia
klubov na pôde školy – z pohľadu legislatívy.

•

Oto Bača

Určite bude sa to musieť doriešiť aj z pohľadu legislativy, nakoľko za deti v školskom klube
zodpovedá učiteľ. Trenér alebo zástupca športového klubu nemôže suplovať učiteľa. Musel
by mať nejakú licenciu. Som za to, aby hodinu viedol učiteľ. Nevidím to ako pravidelnú
aktivitu.
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•

Ladislav Buranský

Mali by sme zadefinovať, ako by koncepcia mala vyzerať. Najskôr by sme si mali navrhnúť
štruktúru a potom by sme mali ísť do detailov.

•

Annamária Duvačová

Aspoň sčasti by som sa chcela opierať o štruktúru, ako to má zadefinovaný Trenčín. Hlavne
súčasný stav treba zadefinovať a aká bude vízia, akým smerom sa budeme uberať šport
v meste. Sú zmapované športoviská na školách i na sídliskách. Koncepcie miest sú veľmi
podobné. Máme z čoho vychádzať.

•

Ladislav Buranský

Mne sa páči ako je spracovaná štruktúra Topoľčian a samozrejme využiť niektoré časti,
ktoré sú dobré z iných miest. Topoľčany majú veľmi dobrý obsahový i vizuálny základ. Treba
dobre zanalyzovať súčasný stav a potom načrtnúť z toho víziu na najbližších x rokov,
nejakých 3-5 hlavných cieľov v celoslovenskom kontexte.

•

Oto Bača

Ciele by som rozdelil i časovo na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Naša koncepcia by
mala reflektovať na nejaký dokument (legislatíva) okrem toho, že bude rešpektovať miestne
podmienky.

•

Peter Wolf

Takisto zapracovať inventarizáciu. Zhodnotenie technického stavu a možno nejaké
predpokladané hodnoty zákazky. Tie sa síce môžu meniť v závislosti na situáciu na trhu a
času, kým sa budú realizovať.

•

Oto Bača návrh bodov

1. Legislatíva
2. Analýza
Treba zadefinovať napr. pri technickom stave čo je urgentné rekonštruovať – určiť priority.

•

Peter Wolf

Čo sa týka ceny, musí sa poznať aspoň predpokladaná hodnota rekonštrukcie. Je to ťažko
uchopiteľné. Možno dať to v rovine nejakého opisu skutkového stavu. Zadefinovať, čo treba
zrekonštruovať a urgenciu tam dávať v závislosti podľa havarijného stavu ale bez termínov.
Skôr dať definíciu „ohrozujúce zdravie“.
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•

Ladislav Buranský

Zdroje financovania môžu byť viaceré. Tie nemusia byť v koncepcii športu, skôr by tam mali
byť vízie do budúca, napr. za 10 rokov chceme, aby šport v meste bol na akej úrovni.
Analýzu súčasného stavu by som spravil presne-detailne a neviem, či vízie a ciele chceme
kvantifikovať presnými číslami.

•

Oto Bača

Kvantifikácia môže byť aj taká, že zvýšiť podiel športujúcich detí v meste. Ale najskôr
potrebujeme východiskový stav – koľko detí v meste športuje. Potom si môžeme dať cieľ, čo
chceme spraviť, plán ako to chceme spraviť a po nejakom čase (1-2 roky) vyhodnotíme.
Začiatočný stav aj konečný môžeme zistiť napríklad metódou dotazníka. Podľa rozdielu
zistíme, či sa naša koncepcia vyvíja dobrým smerom. Pokiaľ nie, treba zistiť prečo.
S dokumentom sa bude pracovať.
Kvantifikácia môže byť aj v takom zmysle, že sa bude zameriavať na zdravie obyvateľstva.
Vytvárať podmienky, aby ľudia mohli športovať. Alebo znížiť počet obéznych detí, populácie.
V niektorých koncepciách boli aj takéto dotazníky i vyhodnotenia.
Bolo by dobré pripraviť takéto dotazníky.

•

Zdenko Medera

Bolo by dobré zistiť, koľko % zo školských športovísk využíva mládež a športové kluby a na
koľko % sa využívajú na komerčné účely. Možno by bolo dobré, aby dotazníky boli
vyhotovené na meno a priezvisko. Nie všeobecne na kluby, školy a počty. Lebo niekto môže
byť v dotazníku zarátaný ako člen klubu, krúžku a zároveň ho vypíše aj ako nečlen a tieto
údaje by neboli presné.

•

Oto Bača

Mohli by sme spraviť mestské súťaže, napríklad o Pohár primátora, tak, aby aj deti, ktoré
nešportujú sa zapojili.

•

Jozef Kamenčík

V Bardejovskej koncepcii nemajú určené nosné športy. V meste sa nachádzajú základné i
stredné školy (zameranie futbal a atletika). Zameriavajú sa na šport pre všetkých. Financujú
športové aktivity a športové akcie v rámci mesta, na ktorých sa nezúčastnujú registrovaní
športovci. Mesto podporuje mládež a spolupracuje aj s poľskými školami. Majú na 10 rokov
rozanalyzované športoviská i infraštruktúru. Takisto majú zadefinované, čo chcú do budúcnosti
dosiahnuť. Dobré meno im robí aj v zahraničí silový trojboj, ktorý podporujú finančne i
materiálne.
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•

Adrián Gazdík

Mňa zaujala koncepcia Topoľčany a Michalovce. Obe mestá zainvestovali do rozvoja
infraštruktúry Michalovce sú pre mňa dobrým vzorom ako rozdrobiť šport po školách. Treba
zapájať deti, ktoré nešportujú a vytvoriť im podmienky.
Dubnica nad Váhom: V rámci pasportizácie, ktorú sme robili na všetky športoviská a priestory
na šport v meste vieme približne vyčísliť, koľko bude asi stáť rekonštrukcia športovísk,
následne sa dá odraziť ďalej, čo sa týka rozvoja jednotlivých športov.
Dáta, ktoré by sme potrebovali od mesta:
o
o

o

demografický vývoj obyvateľstva mesta
plánovaný rozvoj infraštruktúry - vstupné údaje typu, čo sa pripravuje
v strategickom dokumente „Mikroregión Dubnicko“ (plán výstavby napr. krytá plaváreň,
krytá atletická športová hala s cyklistickým velodrómom, menšie projekty: basketbalové
a volejbalové ihriská, zimný štadión, športová hala, ...)
Plánovaná výstavba obytných domov a bytov ... aký je potenciál rozvoja či už
individuálnej alebo ostatnej výstavby pre obyvateľov a potenciál príchodu nových
obyvateľov do mesta.

Tieto dáta, by sme mali zakomponovať do koncepcie rozvoja športu. Takisto i zadefinovať
nosné športy. Bolo by pre koncepciu nezmyslené, ak by sme napríklad stavali vízie pre rozvoj
plaveckých športov, či dráhovej cyklistiky, ak by sme neplánovali s výstavbou plaveckého
bazénu, či velodrómu.

•

Peter Wolf

Annamária Duvačová vám zašle dokument pasport športovísk (na ktorom robila pani Janka
Beniaková a pán Gazdík) a pasportizáciu športovísk, na ktorom aj ona pracovala.

•

Oto Bača zhrnutie do štruktúry, obsah:

1. Legislatíva
2. Pasportizácia športovísk
3. Demografický vývoj mesta

•

Adrián Gazdík

Mohli by sme dostať konkrétne informácie z dokumentu Integrované územné investície
a stratégie a to napr. v rámci vízie rozvoja športu v regióne Dubnicko je plánovaná výstavba
plavárne, krytej atletickej dráhy ... len informácie ohľadom športu.

•

Oto Bača

Obsah koncepcie rozvoja športu - mustra Topoľčany
1. Legislatívne úpravy v oblasti športu
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2. Zámer koncepcie
3. Analýza súčasného stavu (rozpracovať na body):
o Školy a školské zariadenia
o Športoviská
o Športové kluby
4. Financovanie športových klubov a aktivít z rozpočtu mesta
(časť, ktorá sa bude dotýkať VZN a nosných športov)
5. Spolupráca a informovanosť v oblasti športu
6. Vízia, ciele a priority
7. Ciele rozvoja a podpory športu v meste
8. Priority v oblasti rozvoja a podpory športu v meste
9. Akčný plán rozvoja športu
10. Šport v školách a školských zariadeniach
11. Šport pre všetkých
12. Výkonnostný šport (kluby)
13. Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu
14. Informovanie a propagácia v oblasti športu

•

Ladislav Buranský

V Senickej koncepcii je kapitola nazvaná Analýza stavu športu a športovísk v meste
školských a výchovných zariadeniach na strane 10. Tam sú veľmi detailne spracované tieto
údaje. Napr.

Je na tom veľa práce, ale potom analýza bude dosť obsiahla.

•

Peter Wolf

Športové kluby by mohli vyplniť tieto údaje už pri podávaní žiadosti o dotáciu. Stačí to len
doplniť do toho dotazníku. Aktualizovať by to mohli ročne.
Vytvorila by sa štruktúra/číselník pre každý šport. Štruktúra môže zostať Topoľčianska,
rozsah každého bodu sa môže navyšovať a stále sa môže s tým pracovať.
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•

Oto Bača

Úlohy:
Annamária Duvačová:
1. Zaslať dokument pasport športovísk (na ktorom robila pani Janka Beniaková a pán
Gazdík) a pasportizáciu športovísk, na ktorom pracovala.
2. Demografický vývoj mesta – matrika
3. Analýza stavu športu a športovísk v meste školských a výchovných zariadeniach
spracovať do tabuľky
Oto Bača:
1. Pripraviť dáta zo škôl - analýza súčasného stavu pre p. Annumáriu Duvačovú (môže
čerpať aj zo ZMOS)

Termín ďalšieho stretnutia: operatívne, keď budú podklady spracované a pripravené.
V pondelok 29.3.2021 si dáme vedieť – komisia.

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 3
Záver
Na záver Mgr. Oto Bača poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 22.03.2021

Zástupca predsedu komisie: Mgr. Oto Bača

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

…………………………………………

……………………………………….

