Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie : 14.03.2019
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Vojtech Breska st.
Ing. Ladislav Buranský
Jozef Kamenčík
Zdenko Medera
Neprítomný:
Mgr. Oto Bača
Prizvaní hostia na zasadnutie komisie:
Mgr. Ľuboslava Draková - zamestnanec ekonomického oddelenia poverený
evidenciou a správou dotácií
Ing. Emil Suchánek - poverený člen Finančnej komisie
Pozvaní predstavitelia športových klubov a organizácií:
• MFK Dubnica
• AJJ Dubnica
• MHK Dubnica
• AK Spartak Dubnica
• FS Vršatec
• FS Mladosť
• ŠKC Dubnica

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie. Ten konštatoval, že komisia
je spôsobilá rokovať. Neprítomný člen Mgr. Oto Bača sa ospravedlnil.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.
Program :
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Prezentácia činnosti a účelu žiadosti ku požadovanej dotácii na rok 2019 od pozvaných
a prítomných zástupcov klubov/organizácií
3. Návrhy na prerozdelenie dotácií podľa Všeobecného záväzného nariadenia
Mesta Dubnica nad Váhom č. 03/2017 zo dňa 23.02.2017 z rozpočtu mesta na rok 2019
4. Návrh termínov zasadnutí komisie
5. Diskusia
6. Záver

Potom sa uskutočnilo hlasovanie o stanovenom programe.
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Nehlasovali : 0

Bod č.2
Prezentácia činnosti a účelu žiadosti ku požadovanej dotácii na rok 2019 od pozvaných
a prítomných zástupcov klubov/organizácií
Na II. zasadnutie Komisie športu a mládeže, boli pozvaní zástupcovia nasledujúcich športových
klubov/organizácií. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica nad Váhom
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica nad Váhom
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Predmetom účasti zástupcov, bola ich prezentácia činnosti klubu/organizácie v r. 2019, ako aj
prezentácia a zdôvodnenie žiadosti o dotáciu na činnosť pre rok 2019 a argumentácia pred členmi
Komisie športu a mládeže.
Na prezentáciu bol vyhradený čas 10 minút pre každú organizáciu/klub a následne 5 minút na otázky
členov komisie a pozvaných hostí.

Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom zastúpený p. Petrom Švecom
Pán Peter Švec informoval komisiu o činnosti MFK Dubnica nad Váhom, zároveň sa vyjadril aj
k požadovanej dotácii. Vysvetlil plánované príjmy i výdaje klubu. MFK má nemalé náklady
s dopravou, ubytovaním a trénermi. Klub vybavoval aj povolenia, certifikáty... upozornil však,
že futbalový štadión nemá štatút ako športový areál a budú nutné investície aj do rekonštrukcie
a obnovy.
Prijatú prípadnú dotáciu vie klub vydokladovať aj cez transparentný účet, ktorý používa od
1/2019. V prípade, ak nezíska klub dotáciu, budú nútení zrušiť tréningy min. 100 deťom.
Otázky od členov komisie a pozvaných hostí:
Ing. Emil Suchánek – poďakoval p. Petrovi Švecovi. Spýtal sa na predchádzajúce investície,
ktoré klub dostal od mesta Dubnica nad Váhom.
Odpoveď pána Šveca bola, že investície získané od mesta Dubnica nad Váhom boli
investované aj do opráv, v máji 2019 by mala byť skolaudovaná tribúna futbalového štadióna.
Pán Švec má víziu veľkých športových podujatí, atletických súťaží a koncertov na mestskom
štadióne.

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica nad Váhom zastúpená p. Ivan Duvač
Akadémia vychováva talentovanú futbalovú mládež pre klub MFK Dubnica nad Váhom.
Zabezpečuje rozvoj materiálno-technického zabezpečenia, športovej prípravy a podpory
mládežníckeho futbalu pre MFK Dubnica.Navštevujú ju aj 4-5 ročné deti, ktoré nie sú
registrované v klube.

Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom zastúpené p. Martinka Jozef
FS Vršatec sa svojou kvalitou veľmi rýchlo zaradil medzi najlepšie amatérske folklórne súbory
na Slovensku. Doteraz absolvoval viac ako 2000 úspešných vystúpení doma i v zahraničí.
Svoj program prezentoval skoro vo všetkých štátoch Európy a vystupoval aj v mnohých
štátoch Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde bola vysoko hodnotená umelecká úroveň a
atraktívnosť jeho vystúpení. Reprezentujú nielen mesto Dubnica nad Váhom ale aj Slovenskú
republiku.
Základom repertoáru súboru sú tanečné, hudobné a spevácke čísla z rôznych oblastí
Slovenska. Počas svojej existencie súbor získal množstvo úspechov a ocenení
v súťažných prehliadkach a na festivaloch.
Dotáciu združenie potrebuje
•
•
•
•
•

cestovanie do zahraničia na súťaže a festivaly (nie sú honorované)
sústredenia (ubytovanie, doprava, strava)
kroje a krojové súčasti (kroje, krpce, čižmy) nekupujú nové – majú náklady
s opravami a údržbou
náklady na choreografa, zvukára, osvetľovača a techniku
náklady na tanečného pedagóga

Členstvo v FS Vršatec je dobrovoľná činnosť, členovia nie sú platení.
FS Vršatec počas vystúpení v meste Dubnica nad Váhom nepožaduje vstupné za svoje
vystúpenia, nakoľko od mesta Dubnica nad Váhom dostalo združenie dotáciu aj po minulé
roky.
Po podaní žiadosti o dotáciu FS Vršatec prišla pozvánka do Indie na festival. Zálohu za
letenky uhradili, avšak tieto náklady nie sú zahrnuté v žiadosti (cca 3000 Eur). Chceli by sumu
dotácie upraviť, pokiaľ by to bolo možné.
Otázky:
Ing. Ladislav Buranský – Prečo je v položke sponzorské suma 0 Eur?
Odpoveď – Logo, názov firmy nemajú kam tanečníci umiestniť, bolo by to neestetické.
Firmy nemajú záujem o takéto reklamy.
Andrej Gazdík – Ako fungujú súťaže v SR a ČR?
Odpoveď – Všetky náklady znáša FS Vršatec. Odmena je napr. získanie ocenenia Zlatý dukát.
Ing. Lukáš Bakyta: Koľko vystúpení má FS Vršatec?
Odpoveď – FS Vršatec má vystúpení 20 až 40 ročne.

Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom zastúpený p. Igor Valach
Pán Igor Valach vysvetlil náklady a výdaje klubu. Najväčšie náklady sú
• s prenájmom zimného štadióna
• doprava na zápasy
• náklady pre usporiadateľov, časomeračov, rozhodcov
• klub uhrádza ubytovanie pre zahraničných hráčov
• strava pre hokejových hráčov (pri vycestovaní mimo mesta)
• hokejky a výstroj (korčule, holene, …)
Otázky:
Vojtech Breska, st. - Aká je členská základňa?
Odpoveď – Členská základňa je 7 členov, 180 registrovaných hráčov
Ing. Ladislav Buranský - Dostáva každý hráč výstroj?
Odpoveď – Výstroj je prideľovaný na podpis, pridelená hokejka sa odfotí.
Ing. Lukáš Bakyta - Aké sú príjmy klubu, sponzorské a plánované dotácie?
Odpoveď – Príjmy - plán je 30 000 Eur príspevky od rodičov, k dnešnému dňu je uhradených
16 500 Eur .
Sponzorské a príspevky v roku 2019 sú 6 000 Eur a to formou barteru. Firma má reklamu
na ľadovej ploche (Kompava s.r.o.) a za to dostávajú hráči iontový nápoj.
Iné plánované dotácie sú zo SZĽH – 6000 Eur na mládež. Klub by mal dostať aj 48 300 Eur
od SZĽH za históriu hráčov (za Tomáša Tatara) v 3.plneniach. Táto čiastka nie je v príjmoch.

Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica nad Váhom zastúpený p. Branislav Múčka
Tento rok ma FS Mladosť 50 rokov, venujú sa skôr mladšej generácii tanečníkov.
Tanec nacvičujú v priestoroch školy. Priestory si museli prerobiť, napr. museli investovať
do pevnejšej podlahy. Chýba im šatňa, tanečníčky do 14 rokov by ju veľmi privítali.
Počet členov je 20-25. Združenie má aj externých členov, ktorí prídu, pokiaľ potrebuje
FS Mladosť členov na vystúpenie.
Jeden z príjmov sú aj 2% z daní. Pán B. Múčka sa snaží , aby vystúpenia
boli honorované. Pripravuje a podáva projekty a snaží sa získať dotácie aj z iných zdrojov.
Náklady na vystúpenia sú uhrádzané z vlastných zdrojov (doprava, kostýmy….).
FS Mladosť pomáha mestu pri organizovaní napr. folklórneho festivalu.
Otázky:
Ing. Ladislav Buranský
Koľko vystúpení máte ročne? Máte sponzorov?
Odpoveď - Ročne máme 1-16 vystúpení. Sponzorov nemáme, nevieme, ako by sme ich
odprezentovali.

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom zastúpený p. Račkovič
Atletický klub má 578 členov, z toho počtu je 276 pretekárov. Minulý rok získal klub 75 medailí.
Plánujú robiť nábory detí a školákov, minulý rok pribudlo 50 nových pretekárov.
Potrebujú šatne, nakoľko tie súčasné sú bez spŕch a toaliet.
Problém je aj atletická dráha, bolo by dobré spraviť generálnu rekonštrukciu. Nedostatok sú
aj tréningové priestory.
Otázky:
Ing. Ladislav Buranský
Je certifikovaný atletický štadión?
Odpoveď - Pre tie súťaže, ktoré organizujeme tak áno.

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom p. Stanislav Holec
ŠK sa venuje rozvoju mládežníckej cyklistiky.
Pán Stanislav Holec spomenul históriu cyklistického klubu i úspechy odchovancov klubu.
Napr. na OH v Rio de Janeiro bol odchovanec klubu Patrik Tybor, ktorý skončil najvyššie
spomedzi jazdcov z tímov s kontinentálnou licenciou.
ŠK organizuje cyklo návštevy miest napr. Otrokovice.
Klub nevyberá členské.
Otázky:
Ing. Lukáš Bakyta
Aké sú vstupné a poplatky ?
Odpoveď - Vstupné sú dobrovoľné príspevky ľudí, ktorí chcú podporiť náš športový klub.

Pán Adrián Gazdík poďakoval zástupcom klubov, nasledujúce body programu sa prejednávali už len
za prítomnosti členov komisie a pána Ing. Emila Suchánka.

Bod č. 3
Návrhy na prerozdelenie dotácií podľa Všeobecného záväzného nariadenia
Mesta Dubnica nad Váhom č. 03/2017 zo dňa 23.02.2017 z rozpočtu mesta
na rok 2019
Predseda Komisie športu a mládeže predniesol návrh na prerozdelenie dotácií na základe podobného
prerozdelenia ako v predchádzajúcom roku (pomerom) s malým navýšením vo väčšine prípadov.
Znížená čiastka bola hlavne v prípadoch, kedy sa výška požadovanej dotácie voči deklarovanému
rozpočtu organizácie na činnosť presahovala viac ako 50 %. V takom prípade navrhuje v priebehu
roka 2019 edukovať organizácie a organizátorov nielen o spôsobe sebafinancovania, ale aj
možnostiach marketingu a potenciálnych zdrojov príjmov pre tieto organizácie. Toto bude jedna z
hlavných a prvých úloh novo vznikajúcej strešnej organizácie športu.

Návrh rozdelenia dotácií je prílohou zápisnice zo zasadnutia Komisie športu a mládeže.
Úlohou pre každého člena komisie je predložiť pre každú organizáciu svoj návrh do najbližšieho
zasadnutia komisie. Následne sa hlasovaním členov komisie predloží finálny návrh pre členov
mestského zastupiteľstva.
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Nehlasovali : 0

Bod č. 4
Návrh termínov zasadnutí komisie
Pán Adrián Gazdík navrhol nasledovné termíny: 1x mesačne, vždy prvú stredu v mesiaci
od 18:00 hod.
Najbližšie nasledujúce stretnutie komisie športu a mládeže sa bude konať vo štvrtok, 21.03.2019
od 18:30 hod v zasadačke MsÚ Dubnica nad Váhom.

Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Nehlasovali : 0

Bod č. 5
Diskusia
MHK Dubnica nad Váhom – chýba transparentnosť
Návrh v novom VZN – p. Gazdík - podmienka je mať transparentný účet, len jeden účet
p. Suchánek –návrh na pomoc organizáciám a klubom napr. so sponzoringom a získavaním dotácií
p. Gazdík – robí sa návrh na novú halu pre cyklistiku, využitie je možné napr. aj na koncerty
p. Suchánek – keď sa navyšovali dane v r. 2015, tak tento navýšení príjem do rozpočtu bol
prezentovaný aj ako pomoc športu v Dubnici nad Váhom formou dotácií
p. Gazdík - Atletický klub Spartak – problém s vedením, klub získal auto od zväzu, to používa však len
jedna osoba a klub si musí prenajímať autá na prevoz.
p. Gazdík – výpoveď zo zmluvy o nájme pre FK Dubnica, aby opäť prešiel štadión do kompletnej
správy mesta. Nie sú zazmluvnené ihriská ... !!!
p. Gazdík informoval v krátkosti členov komisie o novom pripravovanom projekte a koncepte strešnej
organizácie športu v meste – SPARTAK DUBNICA. Tento projekt bude predstavený v priebehu mesiaca
apríla a na jeho kompletnom kreovaní vyzval aj členov komisie.

Bod. č. 6
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na rokovaní
a potom rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 14.03.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

