
KOMISIA MLÁDEŽE A ŠPORTU 
ČADCA

Uznesenie Komisie mládeže a športu  k rozpočtu pre športové kluby zo dňa 16. 2. 2011 

V stredu 16. 2. 2011 sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie Komisie mládeže a športu 
Mestského zastupiteľstva v Čadci. Na zasadnutie boli okrem členov komisie prizvaní aj 
zástupcovia všetkých športových klubov pôsobiacich na území nášho mesta. Športovci zobrali 
zasadnutie zodpovedne a vážne a na tomto fóre sa zišlo vyše tridsať ľudí, ktorí sa venujú rozvoju 
športu a zastupujú stovky čadčianskych športovcov. Okrem iného sa prejednávalo zriadenie 
Mestského športového klubu /ďalej MŠK/, určili sa kritéria a spôsob vyhlasovania najlepších 
športovcov za aktuálny rok a prejednával sa aj návrh rozpočtu (dotácií) pre jednotlivé kluby, 
prípadne, ak sa zriadi, čo by bolo veľmi koncepčné a systémové, rozpočet MŠK. Ten by 
kopíroval a bol by totožný s návrhom dotácií.

K navrhovanému rozpočtu pre čadčiansky šport Mestom Čadca na základe podnetov, 
potrieb a kritérií, ktoré rešpektujú nelichotivú ekonomickú situácie nášho mesta, prijala Komisia 
nasledovné uznesenie:

Pri dlhodobom podfinancovaní jednotlivých športových klubov sa tieto kluby naučili 
prežívať zo sumy, ktorá ledva pokrýva ich najzákladnejšiu prevádzku. Navrhovanú a doteraz 
nepripomienkovanú sumu 55 000,- € považujeme za likvidačnú pre mnohé oddiely. Nie je 
v žiadnom prípade akceptovateľná a ohrozí jestvovanie mnohých športov, pretože nepokrýva ani 
len 25% požiadaviek jednotlivých klubov (viď. prílohu). Po zvážení finančného provizória 
a znížení finančných nárokov jednotlivých klubov, sme dospeli k  požiadavke 135 000,- €. S úctou 
a dôverou k racionálnemu rozhodnutiu žiadame o zvýšenie navrhnutej sumy najmenej o sumu 80 
000,- €. Mesto sa musí stavať k športu  ako k prevencii proti kriminalite mládeže, dať deťom 
priestor naplno využívať svoje nadanie a chuť športovať. Rovnako nemôže mesto dlhodobo držať 
šport v úzadí napríklad v porovnaní s kultúrou, pretože obe – šport aj kultúra, musia dostať 
rovnaký priestor na svoj rozvoj. Preto navrhujeme aj zriadenie MŠK Čadca, aby sa šport dostal 
inštitucionálne na úroveň kultúry či školstva a bol jasným a oficiálnym partnerom pre vedenie 
mesta a zastupiteľstvo.

Zdôrazňujeme, že naša žiadosť o výšku rozpočtu pre kluby, resp. MŠK Čadca, prešla 
diskusiou všetkých dotknutých, rešpektovala minimálne nároky klubov, ktorým bolo oznámené, že 
mesto sa nachádza v zlom ekonomickom stave a z ich nárokov a žiadostí sa razantne ubralo,  
členovia Komisie mládeže a športu sú rozhodnutí podporiť len kluby, ktoré vykazujú jasnú 
činnosť a z rozpočtu mesta by sa mali financovať len náklady na základné potreby ako cestovné, 
stravné (len v prípade výkonnostných športov), zväzové poplatky, prihlášky, zabezpečenie plôch 
a športovísk, náklady na rozhodcov, minimálne materiálne zabezpečenie a pod.

                     Mgr. Eduard   G á b r i š
predseda Komisie mládeže a športu 

Prílohy:
- prezenčné listiny zo sadnutia Komisie,
- požiadavky klubov na dotácie a návrh Komisie.

Na vedomie:
- športové kluby mesta Čadca.


