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Zápisnica zo stretnutia členov komisie športu
Zápisnica zo dňa 12.4.2021
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

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

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa stretnutie komisie uskutočnilo
formou online.
Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Mgr. Oto Bača, zástupca predsedu komisie. Konštatoval,
že komisia nie je spôsobilá rokovať. Neprítomní členovia Adrián Gazdík, Vojtech Breska
st., Ing. Lukáš Bakyta, Ing. Ladislav Buranský sa ospravedlnili.
Bod č.2
Koncepcia rozvoja a športu
Z dôvodu, že komisia nebola spôsobilá rokovať , Mgr. Oto Bača zhrnul informácie pre hostí
a zúčastnených členov v akom stave sú jednotlivé úlohy a ich plnenia, týkajúce sa práce na
Koncepcii rozvoja športu.
Mgr. Oto Bača
• pripravil formulár/Dotazník pre 5.-9. ročník ZŠ, ktorý bude hneď aj vyhodnocovaný cez
Google Docs. V priebehu týždňa by mohli byť už aj výstupy z jednotlivých škôl.
• navrhol, aby sa zistili preferencie rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ (všestranná príprava,
alebo špecializovaná na jednotlivý šport). Podľa výsledkov sa môže vychádzať, aká
stratégia sa zvolí, aby bolo viac detí na športoviskách. Chceme vytvoriť priestor deťom,
ktoré nešportujú, aby začali športovať (mestské športové súťaže).
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•

zaslala pred zasadnutím mailom všetkým členom komisie návrh Koncepcie rozvoja
športu v Dubnici nad Váhom.

Zdenko Medera
• Mgr. Annamária Duvačová zaslala pred zasadnutím mailom všetkým členom komisie
návrh Koncepcie rozvoja športu v Dubnici nad Váhom. Návrh sa mu páčil, je prehľadne
vypracovaný.
• Šport pre všetkých – pre toto členenie by mohli byť spomenuté v koncepcii i komerčné
športoviská (spinning, fitness centrá, atď.) a športoviská stredných škôl. Takisto pri
ňom spomenúť možnosť využitia turistických trás, cykloturistika ...
• spomenúť plán a zámer modernizácie a revitalizácie.
Jozef Kamenčík
• návrh na zmenu názvu Centrum voľného času (ďalej len CVČ)/Športové krúžky na
školách na Centrum športovo-pohybových krúžkov na školách. Plusy krúžkovej
činnosti vidí vo využití vzdelávacích poukazov, tréneri môžu byť aj učitelia zo škôl, ktorí
majú na to kvalifikáciu.
Mgr. Oto Bača
• je naklonení pre krúžkovú činnosť. Bolo by dobré spraviť ekonomickú analýzu, čo je
výhodnejšie či CVČ alebo alokované pracovisko CVČ.
• návrh na usporiadanie nedeľných športových popoludní – otvoriť mestské a školské
telocvične napr. hra stolný tenis. Hracie stoly sú na školách, dajú sa využiť aj na túto
športovú aktivitu v zime.
Mgr. Peter Wolf
Plány, zámery, vízie i legislatíva budú doplnené Mgr. Annoumáriou Duvačovou do koncepcie
športu.
CVČ/Športové krúžky
Z hľadiska formálnej stránky pôsobenia na školách z hľadiska ekonomiky, systematickosti,
perspektívy a udržateľnosti sa robilo vyhodnotenie. Alokované pracovisko CVČ je tiež veľmi
dobrý variant. Je potrebné to ešte celé vyhodnotiť, aby to prinieslo efektívny výsledok a tým
je, aby sa deti viac hýbali a športovali.
Bod č. 3
Záver
Ďalšie plánované stretnutie športovej komisie: 20.4.2021 o 18:00 hod
Na záver Mgr. Oto Bača poďakoval všetkým prítomným za účasť.
V Dubnici nad Váhom, dňa 12.04.2021
Zástupca predsedu komisie: Mgr. Oto Bača
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
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