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Zápisnica zo dňa 29.3.2021
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

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

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa stretnutie komisie uskutočnilo on-line
(ZOOM).

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie. Konštatoval, že komisia
je spôsobilá rokovať. Neprítomný člen Vojtech Breska st. sa ospravedlnil.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.

Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Centrum voľného času (ďalej len CVČ) na školách/Športové krúžky na školách
3. Koncepcia rozvoja športu
4. Záver
Výsledok hlasovania:
Za:

6

Proti:

0

Zdržalo sa: 0
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Bod č. 2
CVČ na školách/Športové krúžky
•

Adrián Gazdík

Zadefinovať do koncepcie športu a mládeže, aby športové kluby inklinovali k poskytovaniu trénerov
a ambasádorov. Dať im tým kľúč a nástroj, aby to vedeli spraviť tak, aby si aj ekonomicky pomohli.
Mesto im v rámci rozpočtu môže pomôcť napr. tým, že vytvorí finančnú rezervu alebo prostriedky na
financovanie ambasádorov športu. Ak budú chcieť kluby peniaze, budú musieť vyčleniť trénerov, ktorí
sa budú celoročne venovať deťom (1-2x týždenne). Pokiaľ to bude zadefinované aj v koncepcii, bude
to mať jasné pravidlá.

•

Oto Bača

Športové krúžky sú pre mňa flexibilnejšie. Dá sa to zadefinovať aj iným spôsobom. Školy by vytvorili
pre kluby podmienky na krúžkovú činnosť. Venovať by sa im mohli aj telocvikári. Síce momentálna
situácia s telocvikármi nie je dobrá. Starší kolegovia zo škôl poodchádzali a zároveň prišli dvaja noví
kolegovia - futbalový tréner p. Křížek a bývalý hokejista pán Bridík.

•

Adrián Gazdík

Aktivity po vyučovaní nemusia byť nutne odkázané na telocvikárov. Ako správne motivovať riaditeľov
ostatných ZŠ, aby dokázali zriadiť CVČ s konkrétnym zameraním ako im koncepcia určí? Nastavme to
tak, aby to chceli robiť. Vytvorme im podmienky spolu s mestom, ktoré budú motivačné. Či to bude
napr. zázemie, ekonomika, vylepšenie telocvične pre daný konkrétny šport alebo skvalitnenie
športových pomôcok.

•

Oto Bača

CVČ sa vždy prispôsobuje tomu, o čo majú konkrétne rodičia záujem. Máme dva koncepty, treba len
rozhodnúť, ktorý bude ten správny pre nás. Keď si pozrieme mesto Michalovce, tam vidíme už
výsledok.

•

Jozef Kamenčík

Napr. v Bardejove, ak mali telocvikára, učiteľa na škole na nejaký konkrétny šport, tak ten sa venoval
krúžku po škole.
• Oto Bača
Takisto na našej škole to bolo to isté.
• Adrián Gazdík
Vaša škola bola vždy zameraná na šport. Deti, ktoré častejšie športujú majú úplne iný pohľad. Treba
pomôcť športu v meste. To bude trvať minimálne 10 rokov.
•

Jozef Kamenčík

Ani v Bardejove to nebolo za rok, s tým súhlasím. To išlo postupne.
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•

Adrián Gazdík

Keď sme robili koncepciu športovísk na škole, prispôsobovali sme to tak, aby boli vyhovujúce tomu
športu, akému daná škola inklinuje. Atletický ovál je v škole, ktorá sa venuje atletike napr. Spravme to
komplexne, nech sú na školách viaceré športy (2-3).
o Aby sa deti v rámci školského programu zapájali do rôznych napr. aj mestských súťaží.
o Aby sa zvyšoval počet športujúcich detí.
o Aby školy, ktoré sú zamerané na vzdelanie, aby sa začali venovať aj športovej činnosti
(napr. III. a V. ZŠ)
CVČ nemusí byť síce povinné, ale príde mi to ako najschodnejšia cesta pre všetky školy.
•

Oto Bača

Treba vyzvať kluby, aby sa venovali viac deťom – na krúžkovú činnosť.
•

Lukáš Bakyta

Máme trénera učiteľa, ktorý je platený zväzom. Takéto programy sú všade, v každom zväze.
Problém je aj priestor, napr. florbal je indoorový šport, hala sa nedá nafúknuť. Problém je s priestorom
napr. na jeseň.
•

Adrián Gazdík

Aj v tejto téme by sme naozaj potrebovali od vedenia mesta dostať informácie, čo zaradilo mesto
v rámci budovania novej športovej infraštruktúry do mikroregiónu Dubnicko. Nech sa nevenujeme
zbytočne športom, pre ktoré tu nebude možné vytvoriť zázemie.
•

Lukáš Bakyta

Zimný štadión, atletická dráha a hala.
•

Adrián Gazdík

Atletická hala s velodrómom by sa uživila ako 2. krytá hala na Slovensku. Vyriešila by sa otázka
indoorových športov ako je atletika a cyklistika v zime. Touto halou by sme pokryli nielen naše kluby,
ale je to potenciál aj na celoročný prenájom pre kluby z celej SR, či priľahlých krajín. Dali by sa robiť
sústredenia, ak by sa spravil a vybudoval celý komplex. Rokovalo sa s pani Dubnickou – ohľadom
miesta, kde postaviť. Sami prejavili záujem o takýto druh investície, či už formou predaja, prenájmu, či
dokonca spolupráce s mestom.
Náš región je ideálna križovatka, všetko je blízko – diaľnica, letisko Bratislava, Žilina.

•

Zdenko Medera

Bol by veľký záujem nielen zo Slovenska ale aj z Moravy.

•

Jožko Kamenčík

Michalovce majú ubytovňu priamo na štadióne. Vidím v tom tiež veľký potenciál.
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•

Oto Bača

Ohľadom koncepcie bolo by dobré pozvať riaditeľov ZŠ na diskusiu a podľa nej by sme sa mohli
rozhodnúť, či ísť do krúžkov, alebo do CVČ.
o
o

Problém vidím pri CVČ v administratíve. Buď sa to spraví konceptom alokovaných pracovísk,
terajšieho CVČ, ktoré už máme.
Alebo by sa vytvorili ďalšie CVČ, ktoré by sa museli zaradovať do siete škôl a to je
administratívny proces, ktorý trvá rok.

Čo sa týka krúžkov, takisto každý krúžok musí mať plán.

•

Adrián Gazdík

Dotačný mechanizmus pri CVČ je však úplne iný ako pri krúžkoch. Na CVČ sa dostáva cca 500
Eur/dieťa, ak sa nemýlim. Na začiatku, ak by sa išlo do CVČ by to bolo administratívne náročnejšie,
ale ekonomicky by to bolo pre každú školu veľmi zaujímavé.

•

Oto Bača

Treba to overiť. Toto by boli peniaze z prenesených kompetencií, to bude hradiť mesto.
•

Adrián Gazdík

Príspevok na dieťa v ZUŠ a CVČ sa zvyšoval. Tým by sa vedeli zaplatiť tréneri, účtovník...
•

Oto Bača

Tam sú aj vlastné príjmy, tzn. peniaze, ktoré platia za krúžky deti. Avšak môžu použiť aj vzdelávací
poukaz. Ak navštevuje dieťa napríklad dva krúžky, jeden môže uhradiť poukazom a druhý zaplatiť.

•

Lukáš Bakyta

CVČ by sa malo riešiť samostatne. Tá momentálna forma je zastaralá. Bola by vhodná reforma. Mal
by to však riešiť odbor školstva – spadá to pod ich kompetencie.
•

Oto Bača

Návrh bol, aby šport zostal v CVČ a ostatné krúžky aby prešli do ZUŠ. Školy by nemali priestory napr.
na chovateľský krúžok, alebo keramický krúžok (pec). CVČ má priestory na tieto krúžky. Možno by
bola nevyhnutná reorganizácia CVČ. Personálne by to nemal byť problém. Ja zistím od riaditeľov ZŠ
ako sú nadstavení, čo si myslia o CVČ – informovať ich o pripravovanej koncepcii.
•

Adrián Gazdík

V prvom rade musí byť ochota mesta to financovať. Treba pripraviť argumenty, podklady, tabuľky
v spolupráci s Ing. Mariánom Osúchom.
•

Ladislav Buranský

Myslím, že ešte predtým by bolo dobré sa porozprávať o tom s pani Mgr. Máriou Balážovou.
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Bod č. 3
Koncepcia rozvoja športu
• Adrián Gazdík
Koncept rozvoja mesta koncepčne, nosne postaviť na 3-4 bodoch, ostatné by boli pod-body.
Návrh hlavných bodov:
1. Šport na školách formou rozšírenia o CVČ
2. Nosné športy a zámer koncepcie rozvoja a športu v koncepte
3. Športová infraštruktúra
Pod-body by mohli byť z koncepcie rozvoja mesta Topoľčany:
Úvod
Legislatívne úpravy v oblasti športu
Zámer koncepcie
Analýza súčasného stavu
Školy a školské zariadenia
Športoviská
Športové kluby
Financovanie športových klubov a aktivít z rozpočtu mesta
Spolupráca a informovanosť v oblasti športu
Vízia, ciele a priority strana Ciele rozvoja a podpory športu v meste Topoľčany
Priority v oblasti rozvoja a podpory športu v meste Topoľčany
Akčný plán rozvoja športu 2019 – 2023
Šport v školách a školských zariadeniach
Šport pre všetkých
Výkonnostný šport
Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu
Šport pre všetkých
Výkonnostný šport
Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu
Informovanie a propagácia v oblasti športu
Záver

•

Lukáš Bakyta

Bolo by dobré prispôsobiť koncepciu na časový plán rozvoja Dubnicko-Ilavsko (do r. 2030).
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ÚLOHY:
•

CVČ z pohľadu celého konceptu – Adrián Gazdík s Jozef Kamenčík

•

Rozvojová infraštruktúra – dáta od Annamaria Duvačová (AD), čo všetko zaradilo mesto
do mikroregiónu Dubnicko, ako športovú infraštruktúr - čo chce mesto financovať, na čo budú
podmienky. Aké typy športovísk plánuje mesto (plán 10 rokov).

•

Infraštruktúra – až keď bude od AD rozvojová infraštruktúra Vojtech Breska?

•

Nosné športy – zadefinovať, pozrieť si, ako to je v ostatných koncepciách, čo znamená
definícia nosný šport, aké podmienky sa pre tieto športy vytvárajú– Lukáš Bakyta, Ladislav
Buranský (nakontaktujú sa s poslancom za šport z TN, prípadne aj s p. Sádeckým, Martin
Smolka TN), Zdenko Medera a Vojto Breska (časť atletika, cyklistika, futbal).

•

Šport na školách – Oto Bača

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 8.4.2021 o 18:00 hod.
Pozvať Mgr. Annumáriu Duvačovú.

Bod č. 4
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na rokovaní
a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 29.03.2021

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

