
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci 

zo dňa 25. 2. 2015 

 

 

Prítomní: JUDr. Peter Strapáč, PhD., Vladimír Malík, Mgr. Milan Pollák, Mgr. František Ujházi,  

      JUDr. Miloš Herman, Mgr. Eduard Gábriš, Ing. Radovan Gašper, Ing. Elena  

      Grambličková, Mgr. Marián Fúrik – sekretár komisie 

 

Neprítomní-ospravedlnení: Ing. Michal Varmus, PhD., 

Neprítomní-neospravedlnení: Mgr. Michal Duraj, Jaroslav Rebroš 

 

Ďalej boli prizvaní a prítomní predsedovia a zátupcovia týchto klubov: 

Športový klub Čadca-Horelica, Kysucká šachová škola, Občianske združenie Žabka Čadca, Klub 

karate ZZO Čadca, TJ Slávia CAISSA Čadca, Mestský stolnotenisový klub Čadca, Kysucká 

hokejbalová únia Čadca. 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh dotácií na rok 2015. 

3. Návrh koncepcie mestského športového klubu 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

K bodu 1 

 Zasadnutie otvoril a viedol JUDr. Peter Strapáč, PhD., predseda komisie.  

 

K bodu 2 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., predseda komisie, predložil návrh dotácií pre športové kluby na 

rok 2015. 

 V diskusii na predložený návrh odzneli rôzne príspevky a dotazy od prizvaných predsedov 

a zástupcov športových klubov. Najčastejšie sa týkali toho, prečo je dotácia pre konkrétny klub 

menšia, ako v minulom roku a teda či sa dotácia nedá zvýšiť a aké boli kritériá na prideľovanie 

dotácií.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., predseda komisie, poznamenal, že si váži prácu každého klubu, 

pozná podmienky, v akých pracujú. Čo sa týka kritérií, najviac sa prihliadalo na mládežnícku 

základňu a teda prácu s mládežou, či sa zúčastňujú súťaží a turnajov, z čoho vyplývajú aj cestovné 

náklady. Z mesta idú klubom aj nepriame dotácie vo forme bezplatného prenájmu dvoch športových 

hál. Čo sa týka seniorskeho športu, ten si musí finančné prostriedky na činnosť zabezpečovať aj 

formou sponzoringu, čo si však uvedomujeme, že je veľmi náročné v dnešných podmienkach. 

Vyzval prizvaných zástupcov a predsedov, ak navrhnú zvýšenie dotácie pre ten-ktorý klub, nech aj 

navrhnú, komu sa dotácia zníži. V závere sa bude o tom hlasovať. Je tu dotácia vo výške 30 000,-- 

€, možno bude v priebehu roka navýšená, ak dôjde k úprave rozpočtu mesta. 

Prizvaní zástupcovia a predsedovia klubov vyjadrili nespokojnosť v prerozdelení dotácií 

s tým, že kluby, ktoré pracujú s mládežníckou základňou nie sú oproti ostatným klubom 

zvýhodnené. 

Ing. Elena Grambličková, členka komisie, poznamenala, že kritéria sú vypracované, treba 

ich len doplniť. 

Mgr. Eduard Gábriš, člen komisie, poznamenal, že z jeho pohľadu nie je možné vypracovať 

spravodlivé kritériá na prideľovanie dotácií. V prvom rade je záujem podporovať kluby, ktoré majú 



mládežnícke družstvá v súťažiach. Futbalový klub Čadca má 11 mládežníckych oddielov, vznikol aj 

oddiel dievčat, ktorý od jesene nastúpil do súťaže. 

Mgr. Milan Pollák, člen komisie, poznamenal, že dotácia ide celá na Kysucký maratón, 

ktorého rozpočet je 14 500,-- €. V minulosti ho sponzorovali aj firmy, v súčasnosti už sponzorovať 

nechcú.  

JUDr. Miloš Herman, člen komisie, žiadal, aby sa hovorilo o konkrétnych návrhoch. Pred 

komisiou je celý rok práce a problémom Čadce je to, že nemá športoviská. 

 

V zmysle pripomienok predložil predseda komisie prítomným tento návrh dotácií pre 

športové kluby na rok 2015: 

 

 

P.č. 

 

Športový 

klub 

Požiadavka 

športového 

klubu 

2015 

Návrh 

oddelenia 

Návrh 

komisie 

mládeže a 

športu 

Návrh 

Mestskej 

rady 

Mestské 

zastupi- 

teľstvo 

1. 
Hádzanársky klub PRATEX 

Čadca 
21 530 1 000 0 

  

2.    
Mestský stolnotenisový klub 

Čadca 
15 000 5 200 5 200 

  

3.  

Športový klub polície Čadca 

 - oddiel atletiky a biatlonu 

 - oddiel karate 

     17 890 

       4 500 

     13 390 

1 700 1 600   

4. TJ Slávia CAISSA Čadca 5 000 1 000 1 000 
  

5. Klub Kysuckého maratónu Čadca  12 000 3 100 3 400 
  

6. 

TJ Lokomotíva Čadca 

- oddiel saní 

- oddiel turistiky 

- volejbalový oddiel  

8 000 

3 300 

1 400 

3 300 

3 200 3 200   

7. Kysucká hokejbalová únia Čadca 4 000 500 700 
  

8. Kysucká šachová škola Čadca 2 000 500 1 000 
  

9. Klub karate ZZO Čadca 9 000 2 300 2 500 
  

10. OZ ŽABKA Čadca 5 385 500 500 
  

11. BVC Čadca 800 100 100 
  

12. Futbalový klub Čadca 30 000 9 400 9 400 
  

13. Bunkai karate Čadca 10 752 300 200 
  

14. Športový klub Čadca-Horelica 3 000 500 500 
  

15. 
Športové a kultúrne centrum 

Milošová 
3 000 100 100 

  

16. Tenisový klub ZZO Čadca 
 

600 600 
  

 SPOLU 147 357 30 000 30 000 
  

 
Z prítomných členov komisie bolo za návrh 7 členov, proti nebol nikto, 1 člen sa hlasovania zdržal. 

Čo sa týka prizvaných predsedov a zástupcov športových klubov, s návrhom okrem zástupcu Športového 

klubu Čadca-Horelica ostatní súhlasili. 

 

K bodu 3 

Členovia komisie sa dohodli na tom, že v termíne do 30 dní zašlú sekretárovi komisie 

pripomienky k predloženej koncepcii mestského športového klubu. Potom sa zvolá zasadnutie 

komisie. 

  

K bodu 4 

Ing. Štefan Ďurčan, predseda Klubu karate ZZO Čadca, poznamenal, že v komisii nie sú 

športy adekvátne zastúpené. 



JUDr. Peter Strapáč, PhD., predseda komisie, poznamenal, že komisia musí aj 

kvalifikovaným spôsobom niečo riešiť, malo byť 15 členov komisie, počet sa znížil na 11. 

 

K bodu 5 

 Zasadnutie komisie ukončil JUDr. Peter Strapáč, PhD., predseda komisie. 
 

 

 

JUDr. Peter Strapáč, PhD. 

      predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Daniela Grochalová     

    

 
 


