Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
zo dňa 10. 1. 2013

Prítomní: Mgr. Eduard Gábriš, Jaroslav Marťák, Mgr. Marián Maják, Stanislav Činger,
Ing. Elena Grambličková, Bc. Mária Čamborová, PhDr. Peter Jurga,
Mgr. František Ujházi, Mgr. Marián Fúrik
Neprítomní-neospravedlnení: Ján Prívara, Štefan Grečmal, Mgr. Miriam Bzdilíková,
JUDr. Ján Macura, Vladimír Malík, Pavol Kráľ,
Prizvaný: Mgr. Ivan Stránovský
Ďalej prítomní: Mgr. Tomáš Urbaník, Ing. Ladislav Sventek, Mgr. Marián Ponek predsedovia športových klubov v meste Čadca
Program:
1. Otvorenie.
2. Rozdelenie dotácie mesta športovým klubom na činnosť v roku 2013.
3. Vyhodnotenie najlepšieho športovca mesta Čadca za rok 2012.
4. Rôzne.
5. Záver.
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Eduard Gábriš, predseda komisie.
K bodu 2
Ing. Ladislav Sventek, predseda ŠKP Čadca, sa dotazoval, na základe akých
kritérií sa rozdeľuje dotácia športovým klubom. Poukázal na to, že ich klub má lepšie
výsledky a menšiu dotáciu ako Klub karate ZZO Čadca, pričom ŠKP si dotáciu ešte
rozdelí medzi dva oddiely a to oddiel atletiky a oddiel karate.
Ing. Elena Grambličková, členka komisie, poznamenala, že 2 roky sa na komisii
hovorí o kritériách, ale zostali v štádiu rozpracovanosti. Základom pre rozdelenie
dotácie by malo byť, aká je členská základňa klubu, koľko je v nej hlavne detí,
vypracovať základné kritériá a hlavne vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých.
Členom komisie bol predložený návrh oddelenia na rozdelenie dotácií, v ktorom sú tie
isté kluby, tie isté sumy ako minulý rok, ale iné podmienky. Je tu tabuľka, komu
a koľko prispieva mesto na športovú halu.
Mgr. Eduard Gábriš, predseda komisie, reagoval, že vždy sa dotácia mesta delila
športovým klubom hlavne s prihliadnutím na to, koľko má klub členov, hlavne mládeže
a aké športové výsledky dosahuje.
Bc. Mária Čamborová, členka komisie, poznamenala, že do športovej činnosti
chceme zapojiť hlavne deti a mládež. Podľa jej vyjadrenia by bolo dotáciu najlepšie
použiť na vytvorenie lepších podmienok v športových halách a športovým klubom
urobiť rozvrh, kto a kedy bude bezplatne trénovať. Ostatné náležitosti nech si riešia
kluby. Telocvične v základných školách sa dosť ničia a preto zo strany riaditeľov nie je
veľký záujem ich prenajímať športovým klubom.
Mgr. Marián Maják, člen komisie, poukázal na to, že nie vždy sú haly využité
a koľko dajú do haly z vlastných finančných prostriedkov, ak v nej chcú trénovať.
PhDr. Peter Jurga, člen komisie, sa vyjadril, že základom pri rozdeľovaní dotácií
by malo byť vytvorenie rovnakých podmienok pre všetky športové kluby. Jeho klub
nemá bezplatné užívanie športovej haly a v návrhu dotácie na rok 2013 má 0.

Má členskú základňu mladých, ale keďže nemá finančné prostriedky, nemôže ísť do
vyššej súťaže.
Mgr. František Ujházi, člen komisie, poznamenal, že v Kysuckej hokejbalovej
únii Čadca pracujú iba s juniormi.
Mgr. Marián Fúrik, sekretár komisie, poznamenal, že sú tu rôzne športové kluby
s rôznymi nákladmi na činnosť a členskou základňou, rôznou športovou úrovňou
a preto sa nikdy nebude dať hovoriť o spravodlivom rozdelení dotácie.
Mgr. Ivan Stránovský poznamenal, že je potrebné vytvoriť podmienky pre
všetky kluby, veľký dôraz klásť na prácu s mládežou, napomôcť aj bezplatným
užívaním športových hál a hľadať možnosti bezplatného užívania športovej haly pre
florbal. Dotáciu z mesta primerane rozdeliť medzi všetkých žiadateľov.
Mgr. Marián Ponek, predseda Občianskeho združenia Žabka, poukázal na to, že
mesto dotuje športové haly, ale nedokáže vytvoriť podmienky plavcom. Navrhnutých
300,-- € pre OZ Žabka na činnosť v roku 2013 je smiešna suma.
K bodu 3
Členovia komisie vypracovali zoznam ocenených športovcov vo vyhlásených
kategóriách:
- jednotlivec /mládež, dospelý/
- družstvo /mládež, dospelý/
- tréner
s tým, že komisia sa k nominácii športovcov na ocenenie opätovne stretne 15. 1.
2013 o 15.30 hod. Najlepší športovci budú následne ocenení na športovospoločenskom gala večere na VI. reprezentačnom plese kysuckých športovcov dňa 19.
1. 2013.
K bodu 5
Zasadnutie komisie ukončil Mgr. Eduard Gábriš, predseda komisie. Poďakoval
prítomným za podnety a spoluprácu a požiadal o účasť na komisii dňa 15. 1. 2013.

Zapísal: Mgr. Marián Fúrik, sekretár komisie

