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Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie: 17.04.2019
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Mgr. Oto Bača
Vojtech Breska st.
Neprítomný:
Jozef Kamenčík

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 Jozef Kamenčík sa ospravedlnil.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.

Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Plán a ciele na rok 2019
- Areál SPARTAK
- AŠK SPARTAK 2020, o. z.
- Pasportizácia športovísk mesta a ich potenciál využitia
- Cyklotrasy a cyklochodníky

3. Plán a ciele na roky 2020-2022
- ŠPORTOVÉ MOSTY POVAŽIA ... účasť športových klubov
- Športové MDD – organizované klubmi
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4. Návrh „Koncepcia rozvoja športu Dubnica nad Váhom 2019 – 2030“
5. Diskusia
6. Záver

Výsledok hlasovania:
Za:
6
Proti:
0
Zdržalo sa: 1 (neprítomný)

Bod č.2
Plán a ciele na rok 2019
- AŠK SPARTAK 2020, o. z.
- Pasportizácia športovísk mesta a ich potenciál využitia
- Cyklotrasy a cyklochodníky
Pán Adrián Gazdík požiadal členov komisie, aby do konca mája 2019 predložili návrhy
• ako rozdeľovať dotácie (vzor, systém)
• ako rozdeliť percentuálne rozpočet/dotáciu pre kultúru, šport a sociálne akcie/projekty
• ako rozčleniť kluby a ich zaradenie (keď sú kluby aj kultúrne aj športové)
• VZN Mesta Dubnica nad Váhom (dotácie)

AŠK Spartak – pán Adrián Gazdík prítomným predostrel víziu, ako by mohla vyzerať
spoločná spolupráca klubov, ktoré by boli pod AŠK SPARTAK Dubnica nad Váhom.
Potenciál členstva v klube vidí aj pre zapojenie miestnych škôl.
Členovia Komisie športu a mládeže majú navrhnúť do budúcej komisie
• koľko základných členov by malo byť vo výbore AŠK SPARTAK
• z akých klubov bude zastúpenie vo výbore

Pasportizácia športovísk mesta a ich potenciál využitia
Pán Adrián Gazdík navrhol, aby sa skontrolovali všetky ihriská v meste, ktoré sa dajú využiť
pre verejné športovanie. Športoviská treba zveľadiť a sprístupniť verejnosti.
Dôležité je zistiť, v akom sú technickom stave a ako spĺňajú podmienky na bezpečné
športovanie (navrhnúť opravy, vyznačenie ihrísk, zalátanie dier, atď.).
Osobnú kontrolu vykonajú členovia Komisie športu a mládeže.
Do e-mailu bude členom komisie zaslaný zoznam ihrísk s ich umiestnením.
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Cyklotrasy a cyklochodníky
Do e-mailu bude členom komisie zaslaný návrh cyklomapy z roku 2016. Spojnica medzi
Novou Dubnicou a našim mestom bude cyklotrasou rozšírená. Cieľom je motivovať
obyvateľov vymeniť autá za bicykle a vybudovať cyklotrasy, ktoré budú bezpečné.
Členovia Komisie športu a mládeže si majú do najbližšieho stretnutia komisie
•
•
•

pozrieť na cyklomape spojnice v meste, aj tie, ktoré spájajú priemyselný areál
s mestom, ďalej spojnice, ktoré spájajú časť Prejta s mestom Dubnica nad Váhom
pripraviť návrhy na vybudovanie cyklotrasy a cyklochodníkov
navrhnúť miesta, kde budú cyklonabíjačky (tie, ktoré budú odsúhlasené,
budú zaznačené v novej Smart city mape)

Bod. č. 3
Plán a ciele na roky 2020-2022
- ŠPORTOVÉ MOSTY POVAŽIA
- Športové MDD
ŠPORTOVÉ MOSTY POVAŽIA
Cieľom športovej akcie je rozhýbať región športom – športový deň pre verejnosť,
spojený s cykloprehliadkou okolitých miest a obcí. Zapojiť športové kluby
do organizácie.
Do emailu bude zaslaný návrh od p. Adriána Gazdíka.

MDD
Medzinárodný deň detí r.2020 – športový deň pre všetky deti v meste Dubnica n/V.
Zapojiť športové kluby do organizácie súťaží.
Do emailu bude zaslaný zoznam špotových klubov.

Bod. č. 4
Koncepcia rozvoja športu Dubnica nad Váhom 2019 – 2030
Cieľom koncepcie je rozvoj športu v meste (viac druhov športu) s využitím mestského
športového areálu, ako aj mestských pozemkov, s možnosťou využitia športovísk, rozvoja
športovej infraštruktúry, ako aj športovísk v areáloch základných škôl. V koncepcii je treba
zohľadniť aj školstvo – zapojenie tried (športové triedy) – dlhodobý plán.
Informácia o možnosti odkúpenia pozemkov pre nový športový areál.
Úlohy pre členov komisie:
• zistiť parametre športovísk, športových dráh …
Termín nasledujúceho zasadnutia Športovej komisie je 16.5.2019.
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Bod č. 5
Diskusia
Adrián Gazdík – podporí myšlienku vzniku športových tried na všetkých školách, ako
konkurenčný nástroj pre zvýšenie kvality vzdelávania a rozvoja športu (príklad:
ZŠ v meste Michalovce)
Mgr. Oto Bača – vysvetlil členom komisie, kto organizuje športové súťaže na základných
školách. CVČ riadi súťaže školské, Krajský školský úrad plánuje a zadáva termíny okresných
športových súťaží a tie sú dlhodobo plánované. Športové triedy potrebujú zázemie, aby sa
jednotlivé športy nestriedali.
Adrián Gazdík – návrh na prípravu podmienok a priestoru v systéme tak, aby pri
posudzovaní žiadosti o dotáciu na šport, deti, ktoré budú navštevovať športovú triedu
a zároveň budú aj členmi klubu, boli zvýhodnené (konkurenčné prostredie)
Mgr. Oto Bača – podpora športu v školách nákupom ping-pongových stolov.
Taktiež navrhol rozmiestniť po sídliskách exteriérové “ping-pongové” stoly.

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 17.04.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

