Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
zo dňa 12. 12. 2013

Prítomní: Ing. František Prívara, Pavol Kráľ, Štefan Grečmal, Mgr. Eduard
Gábriš, Mgr. Marián Maják, Ing. Elena Grambličková,
PhDr. Peter Jurga, Mgr. František Ujházi, Mgr. Marián Fúrik
Neprítomní-ospravedlnení

: JUDr. Ján Macura, Bc. Mária Čamborová,
Stanislav Činger

Neprítomní-neospravedlnení: Vladimír Malík, Ján Prívara,
Mgr. Miriam Bzdilíková
Prizvaní: predsedovia športových klubov v meste Čadca
Program:
1. Otvorenie.
2. Informácia o športových výsledkoch klubov v meste Čadca za rok 2013.
3. Správa o plnení a vyúčtovaní dotácií na rok 2013.
4. Možnosti financovania športových klubov na území mesta Čadca v roku 2014.
5. Príprava vyhlásenia najlepších športovcov mesta Čadca za rok 2013.
6. Rôzne.
7. Záver.
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. František Prívara, predseda komisie.
K bodu 3 a 4
Ing. František Prívara, predseda komisie, požiadal zástupcov športových klubov, ktoré
dostali dotáciu na činnosť klubu na rok 2013, aby vyúčtovanie predložili v poriadku a v termíne, t.
j. do 15. 12. 2013. Opakovane sú problémy s vyúčtovaním futbalového klubu.
Mgr. Marián Fúrik, sekretár komisie, poznamenal, že ešte nie je schválený rozpočet Mesta
Čadca na rok 2014. Každoročne si niektoré športové kluby neplnia svoju povinnosť a nepredkladajú
vyúčtovanie dotácie na činnosť klubu v termíne a v poriadku, hlavne futbalový klub. JUDr. Ján
Kľučka, hlavný kontrolór, dvakrát kontroloval vyúčtovanie dotácií na rok 2012, vyskytli sa
nedostatky, prijali sa opatrenia, na základe ktorých museli kluby chyby odstrániť. Aj poslanci MZ
vytýkajú nedostatky a tiež to, že sa voči klubom, ktoré si neurobia vyúčtovanie včas a v poriadku,
nerobia žiadne opatrenia. V závere poznamenal, že klubom, ktoré si povinnosť nesplnia, nebude
schválená dotácia.
K bodu 5
Mgr. Marián Fúrik, sekretár komisie, navrhol menej ocenených, aby oceňovanie športovcov
nebolo také rozsiahle a aby sa dohodli na kategóriách, ktoré budú oceňovať.
Ing. Elena Grambličková, členka komisie a predsedníčka TJ Lokomotíva Čadca,
poznamenala, že ich TJ navrhne na ocenenie iba sánkarov.
Mgr. Marián Maják, člen komisie, žiadal, aby boli ocenení individuálni športovci – muži
a ženy a kolektívy – muži a ženy tak, ako doposiaľ.

Mgr. Eduard Gábriš, člen komisie, poznamenal, že treba oceniť dospelých aj deti, aby bola
motivácia. Futbalový klub ešte ani raz nedal na ocenenie toho istého športovca. Ale bude záležať na
komisii, ako v tomto rozhodne.
Ing. Elena Grambličková, členka komisie, poznamenala, že niektorí sú oceňovaní
každoročne, ale aj udržať sa na špici je umenie.
Mgr. Eduard Gábriš, člen komisie, poznamenal, že ples športovcov bude 8. februára 2014.
Prítomní členovia komisie sa dohodli, že v termíne do 17. 1. 2014 doručia kluby návrhy na
ocenenie najlepších športovcov vrátane charakteristiky dosiahnutých výkonov.
K vyhodnoteniu najlepších športovcov sa komisia stretne dňa 21. 1. 2014 o 14.30 hod.
Členovia komisie sa zhodli, že najlepší športovci budú následne ocenení na športovo-spoločenskom
gala večere na VII. reprezentačnom plese kysuckých športovcov
dňa 8. 2. 2014.
K bodu 6
V rôznom Ing. Elena Grambličková, členka komisie, poznamenala, že na stránke mesta je
spracovaná tabuľka športových klubov a ocenených športovcov. Bolo by vhodné, keby si každý
športový klub spracoval informačnú tabuľku o aktivitách v klube za každý rok.
Ing. František Prívara, predseda komisie, poznamenal, že finančných prostriedkov do
kultúry a športu je menej, podielové dane z roka na rok klesajú. Čo sa týka informovanosti
o výsledkoch športových klubov, je tu nová galéria, aj v nej je možné tieto výsledky zverejniť pre
verejnosť.
K bodu 6
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.
Zapísala: Daniela Grochalová
Mgr. Marián F ú r i k
sekretár komisie

Ing. František P r í v a r a
predseda komisie

