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Zápisnica č. 12/2020
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom
Deň rokovania komisie: 09.09.2020 18:30 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:
Mgr. Peter Wolf
Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Annamária Duvačová
Ing. Milan Blaško

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Adrián Gazdík na úvod privítal hostí a členov komisie a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a je uznášaniaschopná.
Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Projekty športovej infraštruktúry mesta (rozpracovanosť, stav dokumentácie
a procesov, časový harmonogram)
3. Predstavenie novej pozície „Referent pre šport“ – vízie, plány, náplň práce,
harmonogram činností a spolupráca s Komisiou športu a mládeže Mestského
zastupiteľstva
4. Kalendár podujatí (r.2020)
5. Rozpis športovej haly
6. Propagácia športových podujatí
7. Hokej, Futbal ...ako ďalej?
8. Návrh štruktúry rozpočtu a rozpočet pre šport na rok 2021
9. Dotácie na rok 2021
10. Diskusia
11. Záver
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Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 2
Projekty športovej infraštruktúry mesta (rozpracovanosť, stav dokumentácie
a procesov, časový harmonogram)
Na XIV. zasadnutie Komisie športu a mládeže bol pozvaný vedúci stavebného úradu,
oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy pán Ing. Milan Blaško.
Predmetom účasti bola prezentácia projektov športovej infraštruktúry mesta
(rozpracovanosť, stav dokumentácie a procesov, časový harmonogram prác).
Ing. Milan Blaško:
Zimný štadión, Športová hala
„K týmto dvom projektom sa vyjadrí pán primátor Mgr. Peter Wolf.
Atletický štadión
„Z dôvodu možnosti organizovania atletických podujatí vyššieho významu (MSR)
a medzinárodných atletických súťaží je plánovaná komplexná výmena atletického
oválu s riešením aj problematických ostrých uhlov na oblúkoch. To si vyžaduje hlbší
zásah nielen do atletického oválu a jeho posun cca o 2 metre smerom k severnej
tribúne, ale aj zásah do rozmerov hlavného futbalového ihriska (tiež cca o 2 m.)
Takýto zásah si vyžaduje aj riešenie časti tribún na státie na severnej a južnej časti
oválu, ako aj vyriešenie svetlíkov pod severnou tribúnov, ktoré pre potreby rozšírenia
dráhy majú zaniknúť. Všetky technické detaily boli konzultované s odborníkmi
zo SAZ pri ich osobnej návšteve a obhliadke dráhy.“
Futbalový štadión
„Hlavná hracia plocha sa bude posúvať pre práce na atletickej dráhe o cca 2m,
čo bolo konzultované a odsúhlasené aj s kompetentnými osobami nielen FK
Dubnica, ale aj nadriadeného orgánu – SFZ.“
Dôležité:
- Projektová dokumentácia bude ku koncu 38.týždňa
- Na úrovni pána primátora a GR Cementárne Ladce sa uskutočnilo stretnutie,
ktorého cieľom je ekologická likvidácia odpadu z tartanovej dráhy, cca 800
ton. Čakáme na cenovú ponuku za túto likvidáciu.
- Kompletná výmena podložia atletickej dráhy
- Nutnosť riešiť novú prípojku vody na zavlažovanie pod hracou plochou (futbal)
- V novembri 2020 by sa malo začať s prácami
Otázky a podnety členov komisie:
Ing. Ladislav Buranský:
„Koľko dráh bude mať oval?“
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Odpoveď Ing. Milan Blaško: „Šesť dráh. Podmienka pre čerpanie dotácie zo SAZ
bola, aby priemer oblúkov bol podľa parametrov IAAF a SAZ vhodných na
organizovanie podujatí s vyšším významom.“
Adrián Gazdík:
„Je v projekte zakomponovaná požiadavka SFZ a FK o zabudovaní závlahového
systému a vyhrievania hracej plochy (chráničky...)?“
Odpoveď Ing. Milan Blaško: „Do projektu bude zakomponované aj chráničky
pre budúce potreby vyhrievaného trávnika.“
Mgr. Peter Wolf:
„Celý projekt rekonštrukcie atletického oválu nebude jednoduchý. Tejto rekonštrukcii
sa venujú odborníci zo SAZ, aby náš štadión mohol opäť hostiť významné atletické
podujatia aj medzinárodného charakteru. Vďaka tomu, že Cementárne Ladce nám
tartan zneškodnia za vynikajúcu, zvýhodnenú cenu, mesto ušetrí značnú sumu
financií (odhad celkových nákladov na zneškodnenie odpadu je cca 120.000,- EUR
... čakáme na cenovú ponuku) Tieto ušetrené prostriedky sa môžu použiť na ďalšie
investovanie do športovej infraštruktúry v areáli. Celková odhadovaná suma nákladov
na rekonštrukciu atletického oválu vrátane posunu futbalového ihriska by mala
presiahnuť výšku schválenej dotácie zo SAZ (250.000,- EUR) a mestom schválený
podiel na investícii (144.000,- EUR) o niečo málo cez 50.000,- EUR.“
Ing. Lukáš Bakyta:
„Workoutové ihrisko bude zrušené?“
Odpoveď Ing. Milan Blaško: „Nie, zostane na svojom mieste, nebude zasahovať
do ihriska.“
Ing. Milan Blaško:
Športoviská vo všetkých ZŠ sa budú rekonštruovať/opravovať. Všetky projekty sú
už vo fáze splnenia ohlasovacích povinností - splnené.“
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II
- atletická dráha
- rozbežiská
- vrh guľou
- hokejbalové ihrisko – nebudú však spĺňať medzinárodné parametre
Celková PHZ: 410 456,76 Eur – aj s DPH.
Všetky atletické dráhy sú tartanové. Trávnaté ihrisko bude zrevitalizované, povrchové
polievanie vody. Tartanová dráha bude najväčšia i najdlhšia. Bežecká dráha bude
326 m teraz je 256 m. Merané na prvej dráhe. Projekt počíta aj s kompletným
odvodnením tak, aby ihrisko už nedržalo vodu po dažďoch...
Otázky a podnety členov komisie:
Adrián Gazdík:
„Nie je cieľom robiť najdlhšiu dráhu, aká nám vojde do priestoru a plochy ihriska. Ak
je tento priestor vhodný na vybudovanie oválu v dĺžke 300 m (počíta sa 60 cm od
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kraja prvej dráhy), tak vybudujme 300 m ovál a nie 326 m. Prípadne ak nevojde,
radšej vybudujme ovál o dĺžke 250 m, čo uľahčí učiteľom TV diagnostiku detí
v jednotlivých disciplínach atletiky. Odporúčame preveriť presnú dĺžku dráhy
a v prípade zlých rozmerov sa musí zasiahnuť do projektu.
Odpoveď Ing. Milan Blaško: „Skontroluje sa dĺžka dráh v projektoch.“
Zdenko Medera:
„Konkrétne detaily o projektovaní a rozmeroch atletických ováloch má p. Kalabus
z AK Martin. Vedel by poradiť. Kontakt na vyžiadanie rád poskytnem p. Blaškovi.“
Mgr. Peter Wolf:
„Ešte teraz sa dá zasiahnuť, je potrebné skontaktovať sa s projektantom i
s p. Kalabusom.“
Základná škola s materskou školou Pod hájom
- Atletická dráha
- Vrh guľou
- Skok do piesku (záchytné siete sa budú robiť, prekrytie povrchov)
Celková PHZ: 302 107,86 EUR – aj s DPH
Základná škola s materskou školou Centrum I
- Atletická dráha (dráhy zostávajú v rovnakých rozmeroch – dĺžka 350 m)
- Multifunkčné ihrisko s umelou dráhou
- Skok do piesku
Celková PHZ:: 250 281,98 EUR – aj s DPH
Otázky a podnety členov komisie:
Adrián Gazdík:
„Pri meraniach na školách boli tieto atletické ovály od 250-256 m. Treba zistiť
rozmery a overiť možnosť vybudovať na ZŠ P. Demitru ovál o dĺžke
300 m, čo by vyhovovalo aj parametrom školských súťaží. Tým by sme odľahčili
termínom na mestskom atletickom štadióne a tiež presunuli podujatia do školy
a prilákali tak väčšie množstvo zvedavcov a záujemcov.“
Ing. Vojtech Breska:
„Odvodňovacie kanále sú funkčné?“
Adrián Gazdík: „Na ZŠ s materskou školou Pod hájom nie sú funkčné.“
Mgr. Peter Wolf:
„Na ZŠ Centrum I sa budú sa žľaby obnovovať?“
Odpoveď Ing. Milan Blaško: „Áno, všetko je podľa normy. Tieto akcie sú v pláne
v tomto roku. Riaditelia škôl budú znovu projekty pripomienkovať - keď budú
upravené.“
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Mgr. Oto Bača:
„Je citeľná potreba osvetlenia a kamerového systému na ihriskách v ZŠ. Sme radi,
ak deti chodia športovať, no vandali neustále preskakujú a ničia nielen oplotenia, ale
aj samotné ihriská. Bolo by vhodné mať opäť aj správcu, ktorý by na ihriská dohliadal
počas „otváracích hodín“.
Ing. Ladislav Buranský:
„Kamerové systémy by boli taktiež potrebné aj na detské ihriská na sídliskách, nielen
na ihriská ZŠ. Aj tieto sú neustále ničené vandalmi.“
Mgr. Peter Wolf:
„Do budúcnosti bude potrebné to prehodnotiť, mestskí policajti majú k dispozícii
množstvo kamier – plánuje sa používanie inteligentných kamier, treba prekopať
kamerový systém. Bude sa musieť monitorovať pohyb na športoviskách.“
Adrián Gazdík: „Bolo by dobré pri projektovaní športovísk na ZŠ myslieť aj na
oplotenie samotných športovísk so zabezpečením nemožnosti prístupu ku škole,
k budovám. Predíde sa tak znehodnocovaniu majetku mesta zo strany sprejerov,
vandalov a narkomanov. Tí často využívajú tieto areály na svoje posedenia pri
alkohole, cigaretách a ostatných návykových látkach.“
Mgr. Oto Bača:
„Školské ihriská by mali mať svojho správcu!“
Ing. Ladislav Buranský:
„ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II má poškodený plot!“
Mgr. Peter Wolf:
„Teraz sú školské ihriská hlavne pre školy, nie pre verejnosť. Nie je osvetlenie, bude
potrebný kamerový systém.“
Financovanie športovísk na školách bolo schválené v rozpočte na tento rok sumou
300 000 EUR. Možnosť navýšenia tejto sumy je o 450 tis. EUR za podmienok
čerpania účelového úveru, avšak musia byť tieto prostriedky zúčtované v tomto roku,
čo nestihneme! Priestor je získať aj finančné prostriedky z eurofondov (400 mil. Eur).
Nové obdobie na roky 2021 až 2027. Do tohto obdobia však treba mať pripravené
kompletné spracované projekty a tie následne predkladať na schvaľovanie. Takže
máme vlastne 3 možnosti ako financovať športoviská na školách:
A) Financovanie z vlastných schválených zdrojov (300 tis.)
B) Počkať na nové obdobie v rámci eurofondov a pripravovať zatiaľ
projekty a dokumentácie
C) Úverové zdroje
„Navrhujem, z vlastných zdrojov spraviť jedno ihrisko.“
„Pri najhoršej možnosti z pohľadu výšky investície, navrhnite jednu ŽŠ, ktorej
športovisko by prešlo rekonštrukciou.“
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Na návrh pána primátora, po ozrejmení rozpočtu sa športová komisia rozhodla
navrhnúť poslaneckému grémiu hlasovaním:
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II
Za: 3
Proti : 0
Zdržalo sa: 4
Základná škola s materskou školou Pod hájom
Za: 1
Proti : 0
Zdržalo sa: 6
Základná škola s materskou školou Centrum I
Za: 3
Proti : 0
Zdržalo sa: 4
Druhé kolo hlasovania:
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II
Za: 3
Proti : 0
Zdržalo sa: 4
Základná škola s materskou školou Centrum I
Za: 4
Proti : 0
Zdržalo sa: 3
Športová komisia odporúča na rekonštrukciu športoviska
Základnú školu s materskou školou Centrum I.
Mgr. Peter Wolf:
Zimný štadión
„V tomto momente je zimný štadión a jeho plánovaná rekonštrukcia na tento rok
pozastavená a rozhodli sme sa investovať najskôr do opravy stávajúcej technológie
chladenia. Následne by sme radi vysúťažili projektanta na technológiu chladenia,
spracuje sa projekt na chladenie (z ekonomického hľadiska je najefektívnejšia
priama metóda chladenia) a projekt na rekonštrukciu zimného štadióna. Keďže
vieme, kde bude strojovňa, dá sa jednoduchšie naprojektovať zvyšok. Teda aj druhá
ľadová plocha, fitness centrum a zázemie tak, ako bolo už naprojektované na
začiatku roka od p. Ing. Ach. Maťaťu. Financovanie celej investície je pre mesto
neutiahnuteľné a tak sa vedenie mesta rozhodlo počkať na nové programové
obdobie a čerpať následne investície cez rôzne eurofondové výzvy a súťaže. Stále
prebiehajú aj rokovania s majiteľom reštaurácie Fanúšik o odkúpení budovy
prevádzky, nakoľko je dôležitá pre ďalšie plánovanie celého projektu. Znalecký
posudok je už spracovaný, majiteľ chce reštauráciu odpredať.“
Otázky a podnety členov komisie:
Adrián Gazdík:
„Prečo mesto neuvažuje nad investorom zo súkromného sektora, ktorý má vzťah ku
hokeju ako takému a chápe nielen jeho potreby, ale aj princípy? Takýto investor by
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pri dlhodobom nájme (príklad z mnohých miest, kde to už funguje) bol aj do značnej
miery sponzorom hokeja, čo by opäť odľahčilo „mestskej peňaženke“.
Ing. Ladislav Buranský: „Ak to správne chápem, tak technológia chladenia ostane?
Čo sa týka konštrukcie budovy a hlavne strechy z jej riešenia a následkov zatekania
je zrejmé, že by malo prísť k výmene. Je toto zabezpečené tak, aby nedochádzalo
teraz v zimnom období ku zatekaniu, ako tomu bolo aj nedávno?“
Mgr. Peter Wolf:
„Ako najlepšiu investíciu do športovej infraštruktúry v týchto finančných objemoch
navrhujem hlavne vyčerpať všetky možnosti z eurofondov. Tie v nasledujúcom
období (2021 – 2027) nebudú štruktúrované ako dopytovo orientované výzvy, ale
ako výzvy orientované pre Strategicky Plánovacie Regióny (SPR). Preto sa vedenie
mesta rozhodlo momentálne počkať na nové rozpočtové obdobie a zapojiť sa do
takýchto výziev ako súčasť „SPR Dubnicko“, kde by Dubnica mala práve klásť dôraz
na športovú infraštruktúru, keďže máme nielen jeden z mála jedinečných športových
areálov na Slovensku, ale aj možnosti ďalšieho rozvoja a rozšírenia o ďalšie projekty
– Krytá plaváreň.“
Otázky a podnety členov komisie:
Adrián Gazdík:
„V takom prípade navrhujem opäť osloviť rodinu Dubnických, ktorí vlastnia pozemky
pri športovom areáli a otvoriť nové prvé jednania ohľadom rozvoja a rozšírenia
športovej infraštruktúry. Z posledných osobných stretnutí s p. Dubnickou bol z ich
strany prejavený záujem o spoluprácu. Prezentácia potenciálnych športovísk na
danom mieste (Krytá plaváreň, Bike park, Skate park, Pump track, Bikros, Krytá
atletická hala s cyklistickým velodromom, Hotel a ďalšie) ju zaujala. Takto by sme
mali naozaj jedinečný areál na Slovensku s potenciálom možností organizovať
naozaj podujatia nielen na národnej, ale aj európskej či svetovej úrovni.“
Mgr. Peter Wolf:
Športová hala
„Projekt ŠH máme spracovaný a v tomto momente už len čakáme na nejakú výzvu
ohľadom rekonštrukcie, alebo stavby. Mesto nemá vlastné zdroje na financovanie tak
rozsiahlej rekonštrukcie. Opäť aj tu budeme čakať na výzvy z eurofondov
prostredníctvom SPR.“
Krytá plaváreň
„Tento rok by sme ešte radi stihli vyhlásiť architektonickú súťaž na krytú plaváreň
a byť tak pripravený projektovo. Je to najtransparentnejšia a najlepšia forma.“
Otázky a podnety členov komisie:
Adrián Gazdík:
„Ako už bolo povedané skôr, navrhujem pozrieť sa na projekty športovej
infraštruktúry naozaj „zhora“ a ak je možnosť v budúcnosti naozaj čerpať zdroje

8
vo veľkých objemoch, tak máme jedinečnú príležitosť realizovať výnimočný športový
areál.“
Ing. Vojtech Breska:
„Čo plánuje mesto v rámci siete cyklotrás? Spoja cyklotrasy okolité mestá?“
Mgr. Peter Wolf:
„Samozrejme Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica- Trenčianske Teplice, Prejta-Ilava.
Problém je Kolačínska cesta. Tá je veľmi nebezpečná, nie je udržiavaná. Nepatrí ani
mestu Nová Dubnica ani mesto Dubnica nad Váhom. Je potrebná 3,5 mil. Eur
investícia (bez chodníkov, bez ničoho) od hasičov po STK. Nie sme schopní to ako
mesto zainvestovať ani s mestom Nová Dubnica.“
Ing. Ladislav Buranský:
„Ľudia by si radi zveľadili ihriská a aj cesty, nevedia však, či je to možné. Chceli by
vedieť stanovisko mesta, či je aj takáto možnosť, keď sú aktívni ľudia?“
Mgr. Peter Wolf:
„Treba určiť priority. Pripravuje sa vízia, vyhliadka mesta na 20 rokov – strategický
plán – kde chceme mesto vidieť. V najbližších mesiacoch treba pripraviť integrované
strategické plánovanie. Súvisí to práve skôr so spomínaným SPR. Do r. 2021 ho
chceme mať pripravené.“
Mgr. Oto Bača:
„Absentuje skatepark, bol by veľký záujem od detí. Treba nájsť priestor pre tento
park. Bolo by to možné?“
Adrián Gazdík:
„Pred cca rokom sme dávali s kolegom Ing. M. Osúchom spracovať nákres a pôdorys
riešenia celého Bike / Skateparku za „novým kostolom“, kde bola okrem iného
zapracovaná aj oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Investícia do Bike parku bola
odhadovaná na cca 60.000,- EUR... jednania s majiteľmi pozemkov (cirkev) ostali na
mŕtvom bode. Preto ich treba opäť otvoriť a vyjednať podmienky pre výmenu
majetkov (byt a jedáleň na ZŠ), prípadne dlhodobý nájom. Cirkev sa nebráni
dlhodobému nájmu, čo vzišlo z posledných jednaní. Treba opäť otvoriť túto tému na
stretnutí so zástupcami cirkvi. Deti totižto často jazdia po námestí a parkoviskách,
kde dochádza k ničeniu mestského, či súkromného majetku.“
Mgr. Peter Wolf:
„Vyžiadame si nové stretnutia s predstaviteľmi cirkvi a budeme informovať komisiu
o výsledku“

Bod č. 3
Predstavenie novej pozície „Referent pre šport“ – vízie, plány, náplň práce,
harmonogram činností a spolupráca s Komisiou športu a mládeže Mestského
zastupiteľstva
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Na zasadnutie Komisie športu a mládeže bola pozvaná Referentka pre šport, pani
Mgr. Annamária Duvačová. Predstavila sa ako vášnivá športovkyňa, skokanka o žrdi,
trénerka. Pán Adrián Gazdík jej predstavil jednotlivých členov športovej komisie.
Mgr. Annamária Duvačová
„Chcem podporovať mládež v športe. Teším sa na nové projekty. Som zvedavá na
úlohy zadané mi vedením mesta.“
Mgr. Oto Bača:
„Aké kompetencie má táto pozícia, s čím sa môžeme ako komisia obracať na
referentku pre šport?“
Mgr. Peter Wolf:
„Funkcia je to nová, verím, že bude kooperácia s komisiou športu. Je potreba
pracovať s mládežou, obnoviť súťaže medzi školami, nadstaviť lepšie športové
podmienky pre deti v obedňajších hodinách napríklad zriadením Centra voľného
času. Oživiť športom mesto, vtiahnuť detí športovať.“
Adrián Gazdík oboznámil pani Mgr. Annamáriu Duvačovú s 5 nosnými športami
v Dubnici nad Váhom.
Mgr. Peter Wolf:
„Dôležité je doriešiť VZN o dotáciách. Vzhľadom k blížiacemu sa termínu MsZ sa
však toto už nestihne a tak bude možné schváliť nové VZN až na mimoriadnom
zasadnutí MsZ.“
Adrián Gazdík:
„Nami navrhované a predstavené nové VZN o dotáciách nebolo zatiaľ ani
pripomienkované, ani schválené. Ak príde podľa slov vedenia mesta k jeho korekcii,
či úpravám ohľadne parametrov, bude teda potrebné jasne definovať štruktúru a
základné parametre možností pre kluby a organizácie tak, aby sa vedeli zariadiť už
pri žiadosti o dotáciu. Treba definovať kolektívny šport, individuálny šport,
individuálny športovec, reprezentant, kvalifikácia trénerov...atď.
Systém musí byť nielen prehľadný pre mesto a organizácie, ale tiež harmonogram
podávania a vyúčtovania dotácií by mal zohľadňovať dôležité termíny pre
ekonomické oddelenie mesta.

Bod č. 4
Kalendár podujatí (r.2020)
Adrián Gazdík:
„Kalendár športových podujatí v meste by mal byť jednou z prvých úloh novej
referentky pre šport, aby sa mohli nielen občania nášho mesta dozvedieť kde a aké
podujatie sa koná, ale zároveň aj klubom dá priestor na svoju prezentáciu
a prilákanie fanúšikov.
Dôležité je nájsť vhodnú frekvenciu zasielania termínov zo strany klubov
a organizácií referentke športu. Tá následne ich bude zverejňovať cez všetky možné
komunikačné kanály mesta (web, sociálne siete...).
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Podklady ku kalendáru sú spracované už dlhšie a uložené v PC, ktoré som nechal na
úrade po mojom odchode.“

Bod č. 5
Rozpis športovej haly
Adrián Gazdík:
„Od 01.10.2020 by mal byť opäť v platnosti nový rozpis prenájmu športovej haly pre
športové kluby. V spolupráci s našou komisiou a našimi odporúčaniami sa bude
naďalej evidovať u p. Prekopovej na DUMAT-e. V priebehu mesiaca september
športové kluby posielajú svoje požiadavky na prenájom haly, bude sa tento ponúkať
až od 1.10.2020, ak situáciu neohrozí opäť COVID-19 a prípadne opatrenia z neho
vyplývajúce. Rozhodovať sa bude po 28.9.2020 podľa aktuálnych nariadení
zodpovedných úradov.
Vzhľadom ku charakterom športových odvetví, klubov a priorít mesta v rozvoji športu
detí a mládeže Komisia športu navrhuje pri udeľovaní nájomných hodín pre ŠH na
mesiace október 2020 až marec 2021 zohľadniť a uprednostniť kluby s nasledujúcimi
parametrami:
a) Celoročne indoorové športy (hádzaná a floorball)
b) Deti a mládež do 15 rokov
Tieto základné dva parametre platia pre časy nájmu do 19:00 hod denne. Následné
nájomné hodiny je vhodné prenajímať pre staršie vekové kategórie mládeže, či
verejnosť.

Bod č. 6
Propagácia športových podujatí – prezentácia športu
Adrián Gazdík:
„Jedným zo spôsobov, ako propagovať športové kluby a ich činnosť, je aj formou
reklamy na mestských „výveskách“ a miestach na to určených. Aj keď v dnešnej
dobe internetu a sociálnych sietí mnohé kluby využívajú tento kanál na svoju
propagáciu a informovanosť obyvateľstva, tak stále existuje veľká skupiny
obyvateľov, ktorí práve vyhľadávajú informácie na výveskách a inforomačných
tabuliach (starí rodičia, seniori, turisti a návštevníci mesta...). Mesto disponuje
mnohými takýmito priestormi, kde môžu kluby prezentovať svoju činnosť, či
propagovať podujatia.
Mgr. Peter Wolf:
„Mesto plánuje vypracovať štúdiu na rozmiestnenie City light-ov. Tie by mali slúžiť na
celkovú propagáciu a informácie všetkého diania v meste.“
Ing. Lukáš Bakyta:
„Bolo by vhodné, ak by sa dovtedy využili už stávajúce plochy, ktoré mnohé zívajú
prázdnotou. Motivovať športové kluby, ktoré sú definované ako nosné „športy v
meste“, aby na pravidelnej báze touto cestou informovali občanov o udalostiach
a podujatiach. Mám na mysli hlavne tieto frekventované miesta a tabule:
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Námestie Matice Slovenskej – svetelný LCD - hotel Filagor
SPŠ – vitrína MHK a WILD KINGS
D-klub .... veľké tabule
Poliklinika
Tržnica pri OC Bakičová
Dubničanka
ABC
Pošta / Dom kultúry ... „5 tabúľ pre nosné športy“

Adrián Gazdík:
„Z predchádzajúcich stretnutí KŠM sme viackrát vyslovili názor a záver, že by mesto
malo na svojich web stránkach vytvoriť priestor pre šport a športové dianie –
kalendár podujatí, ktorý by bol prehľadný. Okrem iného aj naopak kluby, ktoré budú
čerpať dotácie z mesta, musia propagovať mesto, jeho symboly a insígnie, ako
svojho partnera, či záštitu.“
Mgr. Oto Bača
„Navrhujem aktivovať študentov napr. Gymnázia, alebo SPŠ a ponúknuť im možnosť
podieľať sa na informovanosti a to formou „dopisovateľa pre Dubnické noviny.“
Študenti by mohli písať reportáže o športových súťažiach, o športových kluboch...“
Ing. Lukáš Bakyta:
„Očakáva sa, že Akadémia J. Jankecha bude žiadať doplatiť zvyšok schválenej
dotácie na rok 2020, nakoľko im bolo vyplatená len prvá splátka 60% a teraz im tieto
zvyšné zdroje príjmu chýbajú.“
Mgr. Peter Wolf:
„Kvôli koronavírusu mesto zasiahol schodok v rozpočte necelých 500 tis. EUR.
Vedenie mesta pristúpilo nielen ku zmrazeniu dotácií pre šport, ale škrty nastali aj
v kultúre, školstve. Dávam návrh komisii, aby zvážila rozmrazenie týchto
prostriedkov, nakoľko situácia môže byť ešte opäť nepriaznivá a prostriedky môžu
chýbať niekde inde. Tiež je fakt, že mnohé kluby mali aj sezóny prerušené a preto ani
prostriedky nemali ako a kde využiť.“
Adrián Gazdík:
„Je nám jasné, že situácia je zlá naprieč celým spektrom ekonomiky. No práve šport
nielen my vnímame ako ten, ktorý na celú pandémiu doplatil snáď najviac vzhľadom
na to, čo šport prináša pre ekonomiku a populáciu. Práve súkromný sektor bol ten,
ktorý prvý zastavil sponzoring a tak mnohé kluby ostali naozaj na nule, čo bolo pre
mnohé likvidačné a skončili. Finančný obnos, ktorý mesto na základe schváleného
uznesenia z MsZ má ešte vyplatiť, je vo výške cca 65 tis. EUR. Táto čiastka sa podľa
môjho názoru nedotkne mestského rozpočtu tak, aby narušila výrazne chod mesta,
no môže pomôcť dotknutým klubom práve prežiť pár mesiacov (2-3) kým budú aj oni
čerpať iné zdroje.
Navrhujem preto osloviť dotknuté kluby. Iniciovať stretnutie s nimi a požiadať ich
o dokladovanie zmeneného rozpočtu a dopadov COVID-19. Ak budú ich požiadavky
akceptovateľné, tak im vyplatiť zvyšnú časť schválenej dotácie. Ak nie, tak skrátiť
o výšku, ktorú nemohli čerpať, či nemali náklady spojené s činnosťou, či schváleným
predmetom dotácie.“
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Hlasovanie o návrhoch členov komisie
Za: 7
Proti : 0
Zdržalo sa: 0

Bod č. 7
Hokej, Futbal ...ako ďalej?
- Situácia v MHK Dubnica / HK SPARTAK je stabilizovaná a klub pokračuje v
I. lige pod novým názvom s licenciou MHK pre družstvo dospelých
- FK Dubnica sa nepodarilo postúpiť do najvyššej súťaže a tak naďalej
pokračujú v II. lige. Vedenie mesta a klubu podpísali novú nájomnú zmluvu
s upravenými podmienkami o dlhodobom nájme a vecnom bremene pre SFZ.

Bod č. 8
Návrh štruktúry rozpočtu a rozpočet pre šport na rok 2021
Adrián Gazdík:
„Uvažuje vedenie mesta o zaradení samostatnej kapitoly „ŠPORT“ medzi kapitoly
rozpočtu na ďalšie obdobia? Momentálne je financovanie športu veľmi neprehľadné
a okrem iného to dáva aj priestor na negatívne špekulácie a dohady. S touto
kapitolou sa uvažovalo už v začiatkoch volebného obdobia.“
Mgr. Peter Wolf:
„V tomto momente sa neuvažuje o samostatnej rozpočtovej kapitole, nakoľko
príprava v takto nastavenom systéme a za súčasných zmien na úrade, systémovým
aj personálnym je skôr nemožná.“
Adrián Gazdík:
„Môže sa naša KŠM pripravovať a spolupodieľať na príprave štruktúry rozpočtu na
šport? Môže byť ako návrhová komisia?“
Mgr. Peter Wolf:
„Samozrejme, áno. Momentálne sa nebude robiť zmena štruktúry rozpočtu, nakoľko
dochádza k zmene na pozíciách na ekonomickom oddelení. Chceme, aby v tom bol
systém a aj ľudia, zamestnanci sa vedeli k tomu vyjadriť.“

Bod č. 9
Dotácie na rok 2020/2021
K uvedenému bodu sa komisia vráti, keď sa nadstaví návrh do VZN – dotácie
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Bod č. 10
Diskusia

Bod č. 11
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval hosťom a členom za účasť na rokovaní
a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 09.09.2020

Predseda komisie: Adrián Gazdík

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

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

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

