Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mláde!e a "portu pri Mestskom zastupite#stve v $adci
zo d%a 23. 1. 2012

Prítomní: Mgr. Eduard Gábri", JUDr. Ján Macura, Jaroslav Mar&ák,
Mgr. Marián Maják, Mgr. Ivan Stránovsk', Ing. Elena Grambli(ková,
PhDr. Peter Jurga, Mgr. Franti"ek Ujházi, Mgr. Marián Fúrik
Neprítomní-ospravedlnení

: Bc. Mária $amborová, )tefan Gre(mal

Neprítomní-neospravedlnení: Vladimír Malík, Ján Prívara, Pavol Krá#,
Stanislav $inger, Mgr. Miriam Bzdilíková
Prizvaní: Mgr. Milan Pollák, Ing. )tefan *ur(an, JUDr. Jozef Pikuliak,
Mgr. Pavol Sedlá(ek – predsedovia klubov
Program:
1. Otvorenie.
2. Kritériá na pride#ovanie dotácií "portov'm klubom.
3. Rozpo(et na rok 2012 – návrh rozdelenia dotácií "portov'm klubom na rok
2012.
4. Najlep"í "portovec a kolektív mesta $adca za rok 2011.
5. Rôzne.
6. Záver.
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol Eduard Gábri", predseda komisie.
K bodu 2
Predseda komisie poukázal na kritériá na pride#ovanie dotácií z rozpo(tu mesta
"portov'm klubom, vyzval na diskusiu k tejto problematike a takisto oboznámil
prítomn'ch, !e sa e"te pred zasadnutím uskuto(nili stretnutia so zástupcami
niektor'ch "portov'ch klubov, najmä t'ch, ktoré organizujú "port na v'konnostnej
úrovni.
!lenovia komisie sa po diskusii zhodli, "e pri svojich návrhoch na
prerozdelenie financií budú re#pektova$ a bra$ do úvahy najmä nasledovné
kritériá, ktoré by mal #portov% klub, "iadajúci o dotáciu, plni$:
-

-

práca s mláde!ou, organizované dru!stvá mláde!e do 18 rokov riadne
"tartujúce v organizovan'ch sú&a!iach "portov'ch zväzov,
masovos& – klubom zabezpe(ená mo!nos& "irokej verejnosti a najmä mláde!i
da& priestor na "portové vy!itie (turnaje, náborové a vo#no(asové aktivity
daného "portu) a najmä po(et samostatn'ch dru!stiev zdru!en'ch v klube
a "tartujúcich v organizovan'ch sú&a!iach,
prezentácia mesta:
- pod#a mo!ností a konkurencieschopnosti klubu v sú&a!iach (v'konnos&
a úspe"nos& v roku 2010),
- reprezentácia v súvislosti s pozitívnym propagovaním mesta $adca
(umiestnenie názvu, erbu a podobne na vhodn'ch miestach a priestoroch,
"írenie dobrého mena klubu a mesta, a pod.),

-

-

v prípade podpory seniorského dru!stva podpora tohto tímu len v nadväznosti
na mláde!nícku základ%u (bra& do úvahy dohodu (lenov komisie, !e mesto by
nemalo podporova& klub, ktor' vyvíja (innos& s dru!stvom seniorov/senioriek
a nemá mláde!nícku základ%u alebo tá nie je dostato(ne vybudovaná)
princíp a kritérium zabra%ujúce trie"teniu klubov a podpora "portov'ch klubov
s dlhoro(nou tradíciou a vykonávajúcich "port na v'konnostnej úrovni a to
z dôvodu aj zabezpe(enia "irokej základne a prezentácie miesta
a v neposlednom rade diváckeho záujmu.

K bodu 3
V tomto bode informoval o v'"ke rozpo(tu na (innos& "portov'ch klubov
v meste $adca na rok 2012 a to 30 000,- &. Ide o finan(né prostriedky, ktoré by
mali vykry& iba najzákladnej"ie náklady klubu. Zdôraznil, !e ak by priama podpora
"portu zostala len na tejto úrovni, znamenalo by to existen(né problémy pre viacero
klubov. Ako rie"enie, ktoré by bolo v'chodiskom z nelichotivej situácie, ponúkol
priamu podporu "portu cez parkovací systém, z ktorého prostriedky plynú na
dofinancovania prevádzky krytej plavárne v správe ZZO $adca, a.s. Aj pod#a názoru
prítomn'ch by malo mesto vykr'va& plaváre% priamo, a potom následne od(leni&
parkovací systém, ktor' by mohol podpori& "port vo v'raznej"ej miere.
Prerozdelenie dotácií #portov%m klubom tvorí prílohu tejto zápisnice
a kone'ná verzia návrhu komisie, ako poradného orgánu mestského
zastupite(stva, vzi#la po dlhej diskusii a pripomienkach prítomn%ch 'lenov,
ktorí sú, 'o v#etci zdôraznili, zárove) vä'#inou aj zástupcami klubov. Z tohto
dôvodu i#lo o kon#truktívne jednanie a jednotlivé návrhy boli okam"ite
pripomienkované odborn%m názorom zú'astnen%ch. Komisia vyjadrila
presved'enie, "e mestská rada i zastupite(stvo bude bra$ jej návrh ako
odborne podlo"en% a berúci do úvahy v#etky #pecifiká jednotliv%ch klubov
a najmä ich nárok na dotáciu pod(a kritérií, na ktor%ch sa spolo'ne zhodli.
Komisia mláde"e a #portu na rokovanie rady predkladá návrh pod(a
schváleného rozpo'tu mesta !adca na rok 2012.
Zárove) 'lenovia komisie vyzvali jej predsedu Eduarda Gábri#a,
poslanca mestského zastupite(stva, aby tento návrh na zasadnutí podporil
a pred poslancami obhájil a rovnako v rámci mo"ností podal pozme)ujúci
návrh na zv%#enie celkového príspevku o 2500,- &, preto"e v%#ka podpory sa
v porovnaní s minul%m rokom zní"ila a dorie#enie podporovania #portu cez
parkovací systém potrvá nejak% 'as. Komisia má za to, "e zv%#enie o 2500,- &
re#pektuje zlo"itú finan'nú situáciu v meste !adca. Toto zv%#enie by
„dorovnalo“ malé nezhody pri návrhoch pre jednotlivé #portové kluby.
$lenovia komisie nezabudli a berú na vedomie, !e mesto v'razne podporuje
"portové kluby aj „nepriamo“, a to zabezpe(ením priestorov na "portové, teda
tréningové, sú&a!né aj vo#no(asové aktivity.
Predseda komisie informoval o uznesení Mestského zastupite#stva Mesta $adca (.
204/2011, ktor'm sa s ú(innos&ou od 1. 1. 2012 schválilo klubom a "kolám bezplatné
u!ívanie "portovej haly na Ul. "portovcov (. 2581 a "portovej haly na Ul. A. Hlinku (.
2772 /konkrétne kluby a "koly sú v uznesení/. Túto skuto(nos& musia bra& "portové
kluby ako v'razn' krok vpred v podpore "portu, preto!e mesto $adca získalo halu
(Pratex) do vlastníctva a po dlhom (ase ju mô!e (ad(ianska verejnos& bezproblémovo
vyu!íva& a "portové kluby dokonca, po súhlase mestského zastupite#stva, bezplatne.
Prítomní vyjadrili presved(enie i !elanie, aby to tak vydr!alo aj v budúcnosti, preto!e
mesto halu musí finan(ne dotova&.

Predseda komisie tie! informoval o skuto(nosti, !e ZZO $adca, a. s. v roku
2011 na (innos& "portov'ch klubov poukázala minimálne finan(né prostriedky
a podporila kluby nepriamo, ke+ umo!nila aktívnym "portovcom vyu!íva& na
po!iadanie bazén, fitness centrum (i saunu (regenerácia a kondi(ná príprava). Ak táto
spolo(nos& nebude produkova& financie pre "port, potom nemá opodstatnenie. Robia
sa opatrenia na to, aby ZZO pre"la pod príspevkovú organizáciu mesta a aby finan(né
prostriedky z parkovacích automatov slú!ili podpore "portu v meste priamo. Tento
krok by predstavoval koncep(nú podporu "portu s jasn'm základom a vstupom
(parkovací systém).
Taktie! vyzdvihol v'znam Centra vo#ného (asu ako v'znamného zdroja
mo!nosti podpory "portovej a vo#no(asovej aktivity mláde!e a vyzval, aby sa "portové
kluby aktívne zaujímali o túto mo!nos& ((lenstvo v CV$ $adca).
K bodu 4
Zú(astnení (lenovia komisie sa dohodli, !e v termíne do 30. 1. 2012 za"lú kluby
návrhy na ocenenie najlep"ích "portovcov vrátane charakteristiky dosiahnut'ch
v'konov v kategóriách:
- jednotlivec /mláde!, dospel'/
- dru!stvo /mláde!, dospel'/
- tréner
K vyhodnoteniu najlep"ích "portovcov sa komisia stretne d%a 1. 2. 2012 /streda/
o 15.00 hod.
$lenovia komisie sa zhodli, !e najlep"í "portovci budú následne ocenení na "portovospolo(enskom gala ve(ere na V. Reprezenta(nom plese kysuck'ch "portovcov d%a 4.
2. 2012. Zú(astnení vyjadrili presved(enie, !e takáto forma by dodala slávnostnej"iu
a najmä dôstojnej"iu úrove% vyhlasovaniu t'ch najlep"ích, ktorí reprezentujú na"e
mesto "portom nielen doma, ale aj v zahrani(í.
K bodu 5
Predseda komisie po+akoval prítomn'm za ú(as&, podotkol, !e je pote"ite#né, !e
o zasadnutie komisie prejavujú mimoriadny záujem a na jej zasadnutiach i mimo nej
sa sna!ia by& kon"truktívni a zdôraznil, !e práve to bol jeden zo základn'ch motívov
vzniku tejto komisie – aby sa k problematike "portu vyjadrovali priamo zástupcovia
klubov. Rovnako ale pripomenul, !e (as& (lenov, spravidla t'ch ist'ch, sa zasadnutí
nezú(ast%uje.

Mgr. Marián Fúrik
vedúci oddelenia )KMa)

Mgr. Eduard Gábri#
predseda Komisie mláde!e a "portu

Prílohy:
- návrh komisie na prerozdelenie dotácií "portov'm klubom

Príloha !. 1
Dotácie "portov#m klubom v meste $adca na rok 2012
08 – Rekreácia, kultúra, nábo!enstvo

ROZPO"ET MZ PRE #PORT : 30 000,-- EUR

P.$
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

#portov%
klub
Hádzanársky klub
PRATEX $adca
Mestsk# stolnotenisov#
klub CERESIT $adca
%portov# klub polície
$adca
- oddiel atletiky a biatlonu
- oddiel karate
TJ Slávia CAISSA $adca
Klub Kysuckého maratónu
$adca
Telov#chovná jednota
Lokomotíva $adca
- volejbalov# odd.
- oddiel turistiky
- oddiel saní
Kysucká hokejbalová únia
$adca
Kysucká "achová "kola
$adca
%portov# klub $adcaHorelica
Klub karate ZZO $adca
Bunkai karate $adca
Tenisov# klub ZZO $adca
Ob!ianske zdru&enie
'ABKA $adca
JSC educationis $adca
TJ Slávia $adca
BENFICA GEMM $adca
Futbalov# klub $adca
SPOLU

Návrh
Po!iadavka
komisie
Návrh
Mestské
Návrh
&portového
&kolstva,
Mestskej zastupite'stvo
oddelenia
klubu
mláde!e a
rady
/schválené/
&portu
8 330,-1 000,-20 000,--

4 800,--

19 620,-8 500,-11 120,--

300,--

5 000,-12 000,--

2 400,-3 300,--

8 000,--

2 300,--

3 300,-1 400,-3 300,-4 000,--

800,--

4 000,--

1 400,--

4 000,--

0

13 000,-3 000,-1 000,-5 266,--

2 400,-0
400,-300,--

10 000,-600,-5 000,-20 000,-142 816,--

0
300,-800,-9 500,-30 000,--

