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Zápisnica č. 11/2020
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom
Deň rokovania komisie: 05.02.2020 18:00 h.
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Mgr. Oto Bača
Jozef Kamenčík
Vojtech Breska st.
Hostia:
Pozvaní predstavitelia športových klubov a organizácií:
- MFK Dubnica
- AJJ Dubnica
- MHK Dubnica
- AK SPARTAK Dubnica
- ŠKC Dubnica
- ŠK VICTORY STARS
- OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.
Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie.
Ten konštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.

Program:
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Prezentácia pozvaných klubov – nosné športy mesta Dubnice nad Váhom
Prezentácia žiadostí o dotácie na rok 2020 spolu s požadovanými dokladmi
Komparácia s novým VZN a vzorcom pre výpočet výšky dotácie
Vyhodnotenie a záverečný návrh výšky dotácií pre športové organizácie
- pre MsZ Dubnica nad Váhom
6. Diskusia
7. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0
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Bod č. 2
Na XI. zasadnutie Komisie športu a mládeže boli pozvaní zástupcovia nasledujúcich
nosných športových klubov/organizácií:
-

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o.z.
MFK Dubnica nad Váhom, o.z.
AKADÉMIA JOZEFA JANKECHA, n.o.
MHK Dubnica nad Váhom
ŠKC Dubnica nad Váhom
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

Predmetom účasti zástupcov bola prezentácia činnosti klubu/organizácie v r. 2020,
ako aj prezentácia a zdôvodnenie žiadosti o dotáciu na činnosť pre rok 2020
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. Písomné prezentácie klubov sú založené
u Adriána Gazdíka.

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom je jeden z najväčších a významných
atletických klubov na Slovensku.
má 562 členov. V klube pôsobia kvalitní tréneri a úspešní pretekári, ktorí minulý rok
získali 55 medailí na vrcholných slovenských podujatiach.
Svojimi výkonmi
reprezentujú nielen klub, ale aj celé mesto. V roku 2019 sa umiestnil klub v celkovom
bodovaní na 6. mieste zo všetkých 93 klubov na Slovensku.
Finančné prostriedky budú využité na činnosť klubu, mládežnícke súťaže,
organizovanie Majstrovstiev SR juniorov a junioriek, 2. a 3. kolo Atletickej ligy 2020
(6/2020 a 7/2020).
V roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie atletickej dráhy bude mať klub zvýšené finančné
náklady na cestovné, štartovné, stravné a pod.
Otázky:
Oto Bača
Ako sa vnímate ako klub, aká je spoločenská hodnota vášho klubu v SR od 0-100%.
Odpoveď – Atletika sa dostáva medzi top športy v SR, medzi hokej a futbal,
subjektívne to hodnotím na 75%.
Lukáš Bakyta
Aký máte nárast nákladov oproti minulému roku?
Odpoveď – Je predpokladaný nárast nákladov o 4 000 Eur a to z dôvodu
rekonštrukcie (cestovné náklady).
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Adrián Gazdík
Dá sa preložiť organizovanie Majstrovstiev SR juniorov až po rekonštrukcii atletickej
dráhy?
Odpoveď – Predpokladáme, že rekonštrukcia by sa začala až na jeseň. Ligové
súťaže a Majstrovstvá SR nemôžu byť na štadióne, kde je okruh menej ako 400 m.
Pre mesto Dubnica nad Váhom je prestíž, ak sa takéto súťaže organizujú v meste.
V prípade, ak by sa začala rekonštrukcia skôr, je možné presunúť súťaž do Martina.
Ako hodnotíte atletiku v Dubnici nad Váhom – ako individuálny alebo kolektívny
šport?
Odpoveď – Atletika je kolektívny šport.

ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o.z.
Počet aktívnych hráčov, ktorí sú registrovaní na súpiskách SZFB je 109.
V klube pôsobia:






Hráči
Tréneri (2x licencia „C“, 5x licencia „D“)
Rozhodcovia (5x licencia pre reg. súťaže)
10 vedúcich družstiev (dvaja vedúci na každé prihlásené družstvo)
Funkcionári (sekretár klubu, admin, zapisovateľ a časomerač)

Florbalový klub využije prípadnú dotáciu na financovanie miezd, ubytovanie,
stravovanie, dopravné náklady, ocenenia na usporiadané turnaje, nákup športového
vybavenia, úhradu štartovného mládežníckych družstiev v rámci SZFB
a turnajov a na prenájom haly a telocvične.
Otázky:
Adrián Gazdík
Nemáte záujem o trénerskú licenciu “A” a “B”? Klub i florbal by sa tým posunul
vyššie, lepšie ponuka pre prípadných sponzorov.
Odpoveď – Nie je nutnosť mať tieto licencie, nemáme toľko trénerov (2x licencia
„C“, 5x licencia „D“)
Oto Bača
A jeden z trénerov keby si spravil vyššiu licenciu?
Odpoveď – Opakujem, máme málo trénerov. Florbal je mladý šport … ale
najdynamickejšie sa rozvíjajúci.
Oto Bača
Vyjadrite číslom:
Aká je spoločenská hodnota florbalu v SR?
Odpoveď - 70%
Aká je popularita na Slovensku?
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Odpoveď - 70%
Rebríček športov v meste?
Odpoveď - 3
Spoločenská hodnota v rámci mesta?
Odpoveď - 30-40%
Popularita v rámci mesta?
Odpoveď - 50%

MFK Dubnica nad Váhom, o.z.
AKADÉMIA JOZEFA JANKECHA, n.o.
MFK Dubnica nad Váhom o.z. má v súčasnosti 374 členov (aktívnych hráčov).
Finančné prostriedky budú využité na vykonávanie aktívnej záujmovej činnosti
v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj iných aktivít súvisiacich s ich športovým
využitím, potrebami a cieľmi MFK Dubnica nad Váhom o.z.
Nakoľko hráči postúpili do ligy, zvýšili sa náklady – klub má deficit 40 000 Eur
(sanitky, certifikáty, atď.).
Navrhujeme, aby do MFK o.z. bol nominovaný zástupca mesta.
V súčasnej dobe je pán F. Mikolášek štatutár – zmena štatutára– zaujať
stanovisko komisie.
Úloha pre p. Adrián Gazdík: skontrolovať prezentáciu dotácie na rok 2019
– založenie v spise.

AKADÉMIA JOZEFA JANKECHA
Akadémia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja telesnej kultúry
a športu v súlade so Zákonom o športe, ako i v oblasti vzdelávania a mentálneho
vývoja mládeže,
v sociálnej oblasti, kultúrnej a duchovnej činnosti mládeže,
ako i ochrany životného prostredia. Zabezpečujeme komplexnú športovú výchovu
mládeže z regiónu, rozvoj materiálno-technického zabezpečenia, športovej prípravy
a podpory progresívnej výchovy talentovanej mládeže hlavne vo futbale pre mesto
Dubnica nad Váhom a futbalový klub v meste.
Akadémia Jozefa Jankecha má projekt na rozšírenie akadémie, potrebuje podporu
mesta, nielen finančnú.
Otázky:
Oto Bača
Vyjadrite číslom:
Aká je spoločenská hodnota futbalu na SR?
Odpoveď - 100%
Aká je popularita na Slovensku?

5

Odpoveď - 73%
Rebríček športov v meste?
Odpoveď - 1
Spoločenská hodnota v rámci mesta?
Odpoveď - 90%
Popularita v rámci mesta?
Odpoveď - 75%
Zdenko Medera
Vstupné uvedené v prezentácii 2000 Eur – to je čiastka vybratá na vstupnom pri
futbal. zápasoch?
Odpoveď - To nie je vstupné, ale napr. prijaté štartovné na podujatia.

MHK Dubnica
Náš cieľ je podpora detského a mládežníckeho hokeja a tvorba vzorovej hokejovej
komunity.
Počet plánovaných zápasov: 228
Počet aktívnych členov klubu: 92
Predpokladané náklady na sezónu 2020/2021 sú 446 000 Eur.
Náklady sa zvýšia o jednu kategóriu naviac.
HK SPARTAK o.z. sa rozloží na HK SPARTAK muži o.z. a Mládež do 23 rokov.
Otázky:
Oto Bača
Vyjadrite číslom:
Aká je spoločenská hodnota hokeja na SR?
Odpoveď - 35%
Aká je popularita na Slovensku?
Odpoveď - 40%
Rebríček športov v meste?
Odpoveď - 1
Spoločenská hodnota v rámci mesta?
Odpoveď - 60%
Popularita v rámci mesta?
Odpoveď - 30%
Adrián Gazdík
Na rok 2020 boli vyčlenené menšie finančné prostriedky, avšak hokejový klub
potrebuje vyššiu dotáciu, z hore uvedeného dôvodu.
Oto Bača
Nové vedenie robí transparentne. Podporujem navýšenie pre hokejový klub.
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ŠPORTOVÝ KLUB CYKLISTIKY DUBNICA NAD VÁHOM
ŠKC Dubnica má 71 členov, z toho 61 s vydanou licenciou SZC.
Klub má nový zdroj príjmov - podarilo sa dať dokopy motorkárov (moto komisárov)
a aj tí sú zdrojom príjmu pre klub.
V roku 2020 usporiada ŠKC Dubnica 7 dôležitých udalostí napr. 57.ročník
Medzinárodných dní cyklistiky v Dubnici nad Váhom a okolí, ďalej Preteky legiend
československej cyklistiky, Slovenský pohár v cyklokrose atď. Plánuje osloviť nových
sponzorov.
Robia sa nábory v školách, klub podporuje mladé talenty napr. vyslaním cyklistov
na stáž do Španielska.
Otázky:
Oto Bača
Vyjadrite číslom:
Aká je spoločenská hodnota cyklistika na SR?
Odpoveď - 100%
Aká je popularita na Slovensku?
Odpoveď - 70%
Rebríček športov v meste?
Odpoveď - 3
Spoločenská hodnota v rámci mesta:
Odpoveď - 70%
Popularita v rámci mesta?
Odpoveď - 50 %
Ladislav Buranský
V príjmoch sú zohľadnené aj príjmy za motokonvoj?
Odpoveď – Áno, čiastka/príjem je cez 3 500 Eur.
Oto Bača
Od akého veku robíte nábory v školách?
Odpoveď - Budeme robiť aj nábory od prvej triedy ZŠ.
Adrián Gazdík
Ako vnímate cyklistiku v Dubnici nad Váhom. Ako individuálny alebo teamový šport?
Odpoveď – Cyklistika je teamový šport, jednotlivec nedosiahne nič.

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.
Naša organizácia už 6 rokov reprezentuje mesto ako jedna z najväčších organizácií
venujúca sa špeciálne deťom (v roku 2019 … 136 členov). Našim cieľom je svojou
činnosťou vychovávať nie vrcholových športovcov, ale vďaka športu a našej
metodike vytvárať pozitívny vzťah detí k športu, ako i preniesť silné stránky športu
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a športových hodnôt do života detí a mládeže. Finančné prostriedky by sme rady
investovali do nákupu nových športových pomôcok, náradia a náčinia, ako aj do
vybavenia telocviční, preplatenia nákladov na ich prenájom a rozšírenie svojich
služieb pre deti v regióne, rozšírenie metodiky OSA na základné a materské školy.
Tiež organizovanie športových táborov je našou súčasťou a ich rozšírenie na viac
termínov je pre nás ekonomicky náročné. Prostriedky by sme radi využili na
čiastočnú úhradu nákladov s tým spojených.
Otázky:
Oto Bača
Vyjadrite číslom:
Aká je spoločenská hodnota v SR?
Odpoveď - 100%
Aká je popularita na Slovensku?
Odpoveď - 30%
Rebríček športov v meste?
Odpoveď - 5
Spoločenská hodnota v rámci mesta?
Odpoveď - 100%
Popularita v rámci mesta?
Odpoveď - 30 %

Bod č. 3
Prezentácia žiadostí o dotácie na rok 2020 spolu s požadovanými dokladmi
Informácie o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Dubnica
nad Váhom podľa VZN č. 03/2017 pre rok 2020 sú spracované v prílohe.
Príloha zápisnice: Tabuľka - Žiadosti o dotácie r. 2020

Bod č. 4
Komparácia s novým VZN a vzorcom pre výpočet výšky dotácie
Tento bod program sa presúva na marec 2020.

Bod č. 5
Vyhodnotenie a záverečný návrh výšky dotácií pre športové
organizácie - pre MsZ
Pán Adrián Gazdík
oboznámil členov komisie s jednotlivými návrhmi na
prerozdelenie dotácií na rok 2020 nad 3 500,- Eur a vyzval ich k hlasovaniu.
Schválené sumy budú v návrhoch na uznesenia zaokrúhlené na celé stovky.
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Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
Žiadosť klubu o dotáciu je 50.000 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 22.000 Eur.
Za hlasovalo: 6 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 1 členov komisie

ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o.z.
Žiadosť združenia o dotáciu je 4.600 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 4.000 Eur.
Za hlasovalo: 7 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 0 členov komisie

MFK Dubnica nad Váhom, o.z.
Žiadosť MFK o dotáciu je 90.000 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 38.000 Eur.
Za hlasovalo: 6 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 1 člen komisie

AKADÉMIA JOZEFA JANKECHA, n.o.
Žiadosť akadémie o dotáciu je 60.000 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 40.000 Eur.
Za hlasovalo: 6 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 1 členov komisie
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MHK Dubnica
Žiadosť klubu o dotáciu je 150.000 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 115.000 Eur.
Za hlasovalo: 6 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 1 člen komisie

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom
Žiadosť na dotáciu je 25.000 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 17.000 Eur.
Za hlasovalo: 6 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 1 členov komisie

OSA – Športová akadémia, o.z.
Žiadosť akadémie na dotáciu je 20.000 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 9.500 Eur.
Za hlasovalo: 6 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 1 člen komisie

Záverečné stanovisko k bodu č. 5:
Komisia športu pri MsZ odporúča MsZ schváliť predložené návrhy.
Za hlasovalo: 7 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 0 člen komisie
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Bod č. 6
Diskusia

Bod č. 7
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na
rokovaní a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 05.02.2020

Predseda komisie: Adrián Gazdík

.............................

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

.............................

