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Zápisnica zo dňa 18.3.2021
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Hostia:
Mgr. Annamária Duvačová
Prítomní:
Mgr. 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
formou 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. Koncepcia rozvoja športu
3. Záver

Výsledok hlasovania: Za: 6

Proti: 0 Zdržalo sa: 0

2
Bod č.2
Koncepcia rozvoja a športu
• Adrián Gazdík
Každý dostal na preštudovanie Koncepciu rozvoja a športu mesta Trenčín. Predal slovo pani
Duvačovej, zaujímalo ho, pokiaľ už má pripravený návrh, ako bude vyzerať koncepcia pre
naše mesto, na aké obdobie bude nadstavená, čo bude obsahovať ...
• Annamária Duvačová
Trenčín sa zameriava hlavne na rozvoj mládeže, preto je nám táto koncepcia najbližšia.
Najvyššie koeficienty v ich VZN sú zamerané hlavne na mládež.
Návrh ešte nie je hotový, vo veľkej časti by sme sa chceli opierať pri tvorbe o trenčiansku
koncepciu. Naše mesto chce podporovať hlavne mládež a celkovo šport.
V koncepcii by mali byť zaevidované napr. všetky športoviská a termíny, kedy bude
prebiehať ich rekonštrukcia.
• Oto Bača
Niektoré body v Trenčianskej koncepcii sú kompatibilné s Dubnicou, niektoré sa nedajú
použiť pre nás: napr. vytvoriť kontrolu vyučovacieho procesu môže len Ministerstvo školstva.
Ďalej napr. vyučovanie telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ by mali vyučovať vysokoškolsky
vzdelaní učitelia telesnej a športovej výchovy. Zákon nedovoľuje vyučovať na 1. stupni
nikomu, kto nemá II. stupeň vysokoškolského vzdelania. Učitelia musia byť kvalifikovaní.
Naši tréneri, ktorí pôsobia v kluboch (futbal, hokej, florbal, ... ), by mohli priniesť spestrenie
na vyučovanie. Ale hodinu musí viesť učiteľ, ktorý je zodpovedný za deti. Športovú prípravu
robia tréneri, ktorí majú licencie B, minimálne A.
Celoročne prebiehajú v meste súťaže na školách. Napr. máme súťaž memoriál Marty
Herdovej, ktorá prebieha na úrovni mesta v spolupráci s družobnými mestami. Je to veľmi
pekná prehliadka športu na školách.
Školy majú popoludní pestrú ponuku krúžkovej činnosti (futbal, pohybové hry atď.). Aj
v rámci svojho voľného času, počas víkendu, môžu žiaci navštevovať napr. turistický krúžok.
Podporil by som plavecké kurzy v spolupráci s Novou Dubnicou – tu vidím rezervu. Veľmi rád
by som bol, keby sa ponúklo deťom korčuľovanie – aj pre materské školy. Uvítal by som
i aktivity pre občanov s deťmi.
• Adrián Gazdík
Koncepcia športu mesta sa hlavne opiera o šport na školách, avšak ten sa riadi hlavne
školskou koncepciou.
Dokument koncepcia rozvoja športu mesta by sa mal primárne zaoberať:
✓ športom ako takým
✓ športom pre verejnosť
✓ športom pre športové kluby
✓ vytváraním podmienok pre šport a športové kluby tak, aby tieto dokázali prilákať nielen
športujúcu mládež, ale i mládež, ktorá nešportuje
Mesto by malo vytvárať špeciálne podmienky pre šport ako sú hokej, futbal, niečo čo nevie
vytvoriť škola ako taká. To by malo mesto určiť. Vychádza to aj samozrejme zo športovísk
v meste, z pasportizácie, ktorú sme robili 2 roky dozadu.
Mesto by malo určiť rozvojové/nosné športy, ktoré budú pre budúcnosť mesta ťažiskové, tak,
ako nám i história ponúkla. Či už je to futbal, hokej, florbal, alebo cyklistika, ktorá má svoje
zastúpenie– čakal som, že to mesto zahrnie do koncepcie.
Mesto môže zadefinovať piliere o ktoré sa môžeme oprieť a pomôcť s nimi, ako komisia.
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Tá už v minulosti navrhla nosné športy, ktoré mali potenciál stať sa základnými piliermi tejto
koncepcie...
• Ladislav Buranský
Koncepcia Trenčianska len minimálne pasuje na Dubnicu – treba ju upraviť.
• Annamária Duvačová
Chceli by sme sa oprieť o trenčiansku koncepciu, ale veľmi rada spolu s vami budem hľadať
riešenie. Som otvorená návrhom a teším sa na spoluprácu.
• Adrián Gazdík
Je dôležité si povedať, čo Dubnicu na určité obdobie posunie niekam a vytvorí stabilný základ,
aby ľudia, ktorí tu žijú, vyrastajú, prisťahujú sa, alebo vychovávajú tu deti, aby aj oni vedeli, že
budú mať takéto možnosti a mesto im vytvorí na to podmienky. Ktoré športy vnímate ako
nosné?
• Annamária Duvačová
Atletika, hokej, futbal – tie bezpodmienečne.
Atletika – má stabilnú základňu. Cyklistov je pomenej, ale majú výsledky. Asi je to aj finančne
náročný šport.
• Adrián Gazdík
Áno, je to finančne náročný šport. Cyklistika má jeden veľký problém, že nie je viazaná na
jedno ihrisko. Cyklisti musia využívať cesty – nemajú u nás podmienky. Nehovoriac o tom, že
ak by cyklistika mala byť naozaj moderná a súčasná tak by potrebovala aj svoj domovský
stánok vo forme velodrómu. Ale to je hudba inej budúcnosti. Čo sa týka atletiky – tá je kráľovná
športov, je najdôležitejšia pre pohybový rozvoj detí. Žiaľ, gymnastické kluby tu nemáme, okrem
toho, čo pôsobí na ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II. Toto nám vie trošku málo alternovať aj
školský výukový systém v rámci telesnej výchovy.
Futbal, hokej, atletika, cyklistika, florbal – to boli športy, ktoré sme na začiatku definovali ako
nosné športy pre Dubnicu.
• Jozef Kamenčík
V Ružomberku si veľa vecí dokázali vybaviť v rámci eurofondov. Čerpali financie, z ktorých
vybudovali veľké i malé ihrisko s umelou trávou. Priamo v škole, ktorá je zameraná na šport
(futbal a basketbal dievčatá) je bazén, vírivka, sauna - ktoré sa využívajú na regeneráciu.
Nedali by sa jednotlivé nosné športy aj zriadiť v rámci škôl? Napríklad:
✓ Na ZŠ III. – keď bude spravená atletická dráha: atletika, cyklistika. Mali by blízko na
štadión, mohli by sa presúvať.
✓ ZŠ V. pod Hájom – hádzaná, florbal – veľká telocvičňa. Florbalisti si môžu prakticky
postaviť mantineli.
✓ ZŠ IV. – hokej, futbal, prípadne tenis, dievčatá volejbal.
• Adrián Gazdík
Tu by som rád doplnil, v rámci komisie športu sme navrhovali na jednotlivých základných
školách aj otvorenie CVČ práve s takýmto zameraním.
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• Annamária Duvačová
Áno, toto tiež chceme, aby pri týchto školách bol systematicky vedený tréning/krúžková činnosť
zameraná na jednotlivé športy na športoviskách, ktoré sa teraz idú budovať. Riešime to.
Hľadáme systém a zisťujem aj ja informácie ohľadom alokovaných pracovísk, alebo či je
efektívnejšie CVČ na školách. Vraj deti v CVČ na školách, nemajú záujem pracovať s tými
istými deťmi, vraj chcú spoznávať nových kamarátov, nové miesta ... že skôr chcú navštevovať
CVČ-ko. Sme v štádiu riešenia, ako to podniknúť a navrhnúť. Bolo nám odporučené, aby
krúžková činnosť bola pod jedným CVČ – vysunutým pracoviskom. Len jeden šport, jeden
tréner. Aby si to deti mohli užiť a spoznať nových kamarátov.
• Adrián Gazdík
Pri našej návšteve v Michalovciach, kde zaviedli systém CVČ na školách, kde zadefinovali
konkrétne športy – každá škola si vybrala 2 športy, podľa toho, kde mala na to vytvorené dobré
materiálno-technické, či priestorové podmienky. Z odstupom času to deti a školy poňali za
svoje a začína to teraz prinášať veľké úspechy. Keď si pozriete výsledky športovcov
z Michaloviec sú na tých najvyšších úrovniach – a to nehovorím len o hokeji a futbale, kde
hrajú prím – ale aj karate, hádzaná, kde vynikajú na Slovensku.
Je to ich 10-ročná systematická práca so športom a tam práve CVČ na školách boli jedným
z dôležitých faktorov, ako ten šport rozhýbali.
CVČ na škole môžu napr. ušetriť rodičom čas, nebudú musieť deti voziť po meste po krúžkoch.
V budúcnosti si môžu rodičia vybrať školu pre svoje dieťa aj podľa zamerania CVČ na nejaký
šport. Preto si myslím, že koncepcia rozvoja športu je veľmi dôležitý dokument pre mesto.
• Oto Bača
V Michalovciach úspech závisel aj od sponzorovania mládežníckeho športu, veľmi
jednoducho a ľahko získavali aj tým základňu. Tam viac ako 1/3 žiakov tvoria žiaci
z Ukrajiny. Tam je tradícia vzdelávania a súťaživosti.
• Adrián Gazdík
Mesto by mohlo mať vytvorenú aj sieň slávy dubnického športu, ktorá by reprezentovala
históriu alebo všetkých športovcov, ktorí pre Dubnicu niečo spravili. Máme tu veľké osobnosti
ako napr. Janko Zachara, Dušan Bučko, hokejisti: Pavol Demitra, Tomáš Tatar, ..
• Oto Bača
Konštruktívne by sme sa mohli posunúť ďalej. Poprosím návrhy od komisie na konkrétne body,
štruktúru koncepcie.
• Adrián Gazdík
Zadefinujme nosné športy a zadefinujeme plán rozvoja týchto nosných športov aj v kontexte
so športovou infraštruktúrou. Či to bude napr. nový zimný štadión, nová plaváreň, nový
velodróm, nová krytá telocvičňa ... Toto vnímam, ako základné body, ktoré by mali byť
zadefinované. Kde bude Dubnica za 10 rokov, na ktoré športy pritlačí v zmysle vytvárania
podmienok. A následne s týmito bodmi sa potom rozvíjať ďalej, či už je to forma sídlisk
a športovísk na sídliskách, CVČ na školách, športoviská na školách a krúžkové činnosti. Toto
by mohlo byť základným, 4-bodovým pilierom, o ktorý sa môžeme oprieť. A následne to
môžeme rozpracovať – vytvoriť podmienky pre florbal, atletiku, cyklistiku, hokej, tenis – v akom
kontexte, aká základňa, aký tréneri, ako financovať trénerov, ako vytvoriť pre podnikateľov
priestory, kde sa budú môcť odprezentovať ... atď. Toto je moja predstava.
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• Oto Bača - návrh:
1. Definovanie nosných športov na území mesta Dubnica nad Váhom
o stanovenie klubov
o financovanie klubov
o infraštruktúra pre kluby – perspektíva
2. Reklama – čo šport dokáže ponúknuť firmám, marketingový priestor
o jasne zadefinované napr. mesto vytvorí podmienky 20 reklamných panelov
v meste, reklamné plochy na zástavkách pre dané športy
• Adrián Gazdík návrh:
Čo sa týka bodu 2. Reklama, ten by som dal až ako bod číslo 4-5. Zadefinovať priestor, ktorý
sa bude môcť využiť na reklamu športu/klubov (na školách, sídliskách, na športoviskách ...).
1. Nosné športy
2. Definícia ich podmienok
3. Vytvorenie finančného zázemia pre ich rozvoj (či je to formou priameho zadefinovania
do rozpočtu alebo samostatnej rozpočtovej kapitoly pre šport)
4. Vytvorenie priestoru pre podnikateľský sektor
Bolo by dobré jasne zadefinovať, napr. mesto dokáže vytvoriť 3-4% zo svojho rozpočtu a dať
ho priamo na šport konkrétne zameraný. Aby to bolo presne stanovené v legislatívnom nástroji
či už to bude rozpočet mesta, alebo konkrétne VZN, ale táto koncepcia športu.
• Lukáš Bakyta
Určite niektoré body treba rozanalyzovať. Štruktúra trenčianskej koncepcie je postavená
dobre, mohli by sme z nej čerpať, avšak Trenčín je rozpočtovo niekde úplne inde ako aj počtom
obyvateľov, počtom klubov i trénerov.
Materiálno-technické zabezpečenie športovísk v Dubnici máme zabezpečené, pasportizácia
je pripravená.
•
1.
2.
3.
4.

Adrián Gazdík návrh:
Nosné športy
Infraštruktúry na športoviskách, na sídliskách a na školách
Financovanie športu formou zadefinovania pevnej čiastky v rozpočte
Financovanie športu formou marketingového a reklamného priestoru v meste
a na mestských nosičoch
Môžeme to takto zhrnúť, má ešte niekto nejaké pripomienky k bodom?
• Oto Bača návrh
Navrhol by som, aby sa tiež spravil mestský informačný systém, ktorý by zverejňoval
informácie o programe športových podujatí. Annamária Duvačová by mohla osloviť vždy pred
koncom mesiaca športové kluby, aby poslali/informovali kde a kedy hrajú napr. zápas. Aby
občania mali informáciu o súťažiach a takisto aby boli tieto športové programy o akciách
v meste zverejňované a spropagované na výveskách. Takisto informácia napríklad
o verejnom korčuľovaní, o cvičení žien... Kalendáre so športovými akciami.
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• Adrián Gazdík
Takéto kalendáre boli už vyrobené pre športové kluby, ktoré mali jasne definované akcie na
rok dopredu.
• Oto Bača návrh
Momentálne máme zákonom stanovené testovanie prvákov a tretiakov na ZŠ. Každé dieťa
dostáva certifikát (podľa klasifikácie), na aký šport má predpoklad. Rodičia majú dáta
a mnohí z nich nevedia s tým pracovať. V momente, ako rodičia budú mať tieto výsledky,
mohol by sa spraviť workshop/veľtrh športových klubov, kde by rodičia mohli priamo prihlásiť
dieťa do šport. klubu.
• Adrián Gazdík
Mám pripravený takýto projekt – volá sa to Športové mosty Považia. Pre túto myšlienku som
už získal starostov a primátorov okolitých obcí. Momentálne kvôli Covid-u je to pozastavené.
• Lukáš Bakyta, Adrián Gazdík návrh
Mohli by sme ešte pozrieť koncepcie športu iných miest, ktoré sú podobné nám, napr.
Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Bardejov, Humenné, Rožňavu. Pozrieť mestá, ktoré majú
v koncepcii naše nosné športy.
Úlohy:
Annamária Duvačová
o zistiť, čo všetko mesto projektovo pripravuje
o zistiť s akými % na šport v meste môžeme počítať z rozpočtu. V rámci koncepcie by
to bolo veľmi dobré vedieť. V rozpočte by mala byť samostatná položka pre šport.
Ďalšie plánované stretnutie športovej komisie: 22.3.2021 o 18:00 hod.
Bod č. 3
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 18.03.2021
Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

