Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach – 22.05.2019
Prítomní:
Mgr. Miloš Lutka – predseda komisie
Ing. Maroš Greguš
Bc. Nikola Kontrová
Daniel Ježík
Mgr. Lukáš Kuzl
Milan Stuhl
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie)
Ospravedlnení: Mgr. M. Brezovák, M. Martinková, M. Fiala
Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Stanovenie dlhodobých cieľov a smerovania športu v Trenčianskych Tepliciach.
3. Rôzne.

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Predseda komisie
• privítal členov komisie aj verejnosť a oznámil, že traja členovia komisie sa ospravedlnili
a nezúčastnia sa rokovania,
• oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ku ktorému neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 1/V/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok. (za:6, proti: 0,
zdržal sa:0)
K bodu 2: Stanovenie dlhodobých cieľov a smerovania športu v Trenčianskych
Tepliciach
Predseda
• uviedol, že člen komisie p. Ježík pripravil návrh koncepcie práce komisie pre šport
a mládež a navrhol aj aktuálne priority, ktorými sa treba zaoberať na zasadnutí komisie,
• vyzval p. Ježíka, aby sa k uvedenému materiálu vyjadril.
D. Ježík
• navrhol, aby boli vytvorené strategické ciele a koncepcia rozvoju športu v meste na roky
2021 – 2025,
• podľa neho by to mali byť dlhodobé aj krátkodobé ciele,
• do rozvoja športu, by sa mohli začleniť aj okolité obce prípadne MAS Strážovské vrchy,
• myslí si, že koncepcia smerovania športu v meste by mala byť hotová do konca júna 2020
a prednesená na MsZ,
• do koncepcie by mali byť zapojené - MŠ, ZŠ aj SSŠŠ,
• najskôr by bolo treba zistiť záujem o šport a to formou ankety alebo dotazníka,
• prieskum by sa mal týkať nielen výlučne detí ale aj rodičov, prípadne širokej verejnosti
(šport je aj turistika atď.),
• uviedol, že prvoradé je vyriešiť využívanie športového areálu Marakana, kde by sa dali
realizovať tréningy.

Predseda
• reagoval na problém so športovým areálom Marakana a uviedol, že dva krát sa uskutočnil
poslanecký prieskum uvedeného areálu, prvý krát poslanci pozreli celý areál, avšak
nedostali sa do kotolne, tá bola sprístupnená až pri druhej obhliadke areálu,
• uviedol, že mesto má záujem o úpravu trávnatej plochy futbalového ihriska športového
areálu a poslanec J. Raučina sa ponúkol pri prvej obhliadke, že zabezpečí pokosenie
futbalového ihriska, pričom na mieste mu bol zástupcom nájomcu p. Luštíkom vyjadrený
súhlas a dodal, že ako nájomca bude rád a danú vec nie je problém potvrdiť písomne,
• predseda požiadal p. Luštíka, ako zástupca nájomcu prítomného pri obhliadke areálu, o
poskytnutie dvoch šatní a umelého trávnika na tréningy pre mládež,
• s p. Luštíkom sa dohodli na ďalšej komunikácií ohľadom šatní, ale ten v súčasnosti už
neberie telefón a nereaguje,
• navrhol, aby Revel sport club a SSŠŠ kontaktovali nájomcu so žiadosťou o užívanie
areálu,
• uviedol, že momentálne nie je v meste miesto, kde by si deti zahrali futbal,
• myslí si, že trávnatá plocha pri panelákoch oproti čerpacej stanici (za traťou) by bola
vhodná na vybudovanie dočasného futbalového ihriska, ktoré by bolo postačujúce pre
kategórie U9, U11 avšak je si vedomý, že momentálne je záujem z mesta riešiť na danom
mieste výstavbu bytovky,
• dodal, že vyššie kategórie sa musia riešiť prípadne formou združeného mužstva a hrať
s dôvodu potreby väčšej plochy na ihrisku v Omšení, kde je momentálne spolupráca
s tamojším klubom,
• bol by nerád, ak by uvedený pozemok pred bytovkami bol nevyužitý ďalšie dva-tri roky
(dokiaľ sa tam nezačne stavať) a možno by stálo za zmienku riešiť územný plán a
vybudovať dočasné ihrisko.
D. Ježík
• komunikoval s prevádzkarom a zástupcom nájomcu športového areálu p. Luštíkom a ten
mu povedal, že SSŠŠ môže využívať športový areál Marakana na tréningy do konca júna
2019,
L. Kuzl
• podľa neho pre deti na tréningy stačí malý priestor, nepotrebujú veľký areál,
• súhlasil s návrhom predsedu ohľadom využitia pozemku pred bytovkami za traťou, ale
myslí si, že ak sa sprístupní areál Marakana a budú poskytnuté dve šatne, tak to bude
dostačujúce,
• čo sa týka futbalu, tak uvažoval aj o vytvorení združených mužstiev s Omšením.
M. Greguš
• uviedol, že na uvedenom pozemku pred bytovkami je zámerom mesta stavať byty
a ihrisko by bolo možné len ako dočasné riešenie.
D. Ježík
• myslí si, že vytvorenie trávnatého ihriska je náročná investícia, lebo ihrisko by muselo
spĺňať predpísané parametre a nevie, či má mesto také možnosti,
• uviedol, že aj koncepcia rozvoja športu musí vychádzať z koncepcie mesta a jeho
možností,
• vidí, že rodičia podporujú deti k športu, ale musia byť nadšení pre šport,
• od 2020 chce zaviesť do výučby v ZŠ aj tenis, prebiehajú prípravy a rokovania
s riaditeľom ZŠ.
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Predseda
• informoval o stretnutí zástupcov klubov Omšenia – Dolnej Poruby a Revel sport club,
ktoré sa konalo v Omšení 8.5.2019 za účasti rodičov detí z uvedených klubov; prítomní
boli aj zástupcovia ObFZ – predseda I. Gróf, podpredseda M. Meravý a sekretár T. Vaňo,
• ObFZ má záujem, aby futbal v Tepliciach nezanikol, plne podporili myšlienku združených
mužstiev a účastníkom vysvetlili, aký model fungovania by bol v budúcnosti najlepší,
• uviedol, že dokiaľ sa nevyrieši Marakana, tak je predpoklad spolupráce s Omšením,
problémom je doprava do Omšenia, pričom je potrebné naďalej spolupracovať s hasičmi,
ktorí doposiaľ dosť pomohli dopravou s ich dodávkou.
L. Kuzl
• uistil prítomných, že od septembra, resp. od novej futbalovej sezóny, chce určite po
zaregistrovaní začať s tréningami a hraním zápasov v kategóriach U9 a U11.
D. Ježík
• v zmysle navrhovanej koncepcie práce komisie poukázal na stanovenie cieľov zasadnutí,
stanovenie plánu zasadnutí a štruktúry zasadnutí a určenie zodpovedných za plnenie
konkrétnej úlohy,
• navrhol, aby výstupom z terajšieho zasadnutia komisie bola príprava dotazníkového
prieskumu záujmu o šport v meste s termínom max. do polovice júla 2019, aby bol
dotazníkový prieskum uskutočnený na začiatku šk. roka 2019/2020,
• navrhol, aby sa hlasovaním rozhodlo, či sú členovia komisie za to, aby bola vypracovaná
koncepcia rozvoja športu v meste na roky 2021-2025 (za 6, proti 0, zdržal sa 0).
V diskusii k uvedenému bodu programu sa členovia ešte vyjadrovali k dotazníkovému
prieskumu. Uvažovali, či bude lepšie, aby na otázky v dotazníku odpovedali rodičia s deťmi
alebo iba deti. Preberali formu dotazníkovej ankety a čo by malo byť výstupom prieskumu.
Dohodli sa, že vypracujú otázky a rozpošlú si ich navzájom na kontrolu a doplnenie.
M. Stuhl
• podľa neho je hlavným cieľom sprístupnenie športového areálu Marakana,
• zaujímal sa o to, či sa ďalej niečo robí ohľadom športového areálu a či mesto rokuje
a podniká ďalšie kroky,
• požiadal predsedu, aby kontaktoval primátorku a informoval aj členov komisie, či sa
podnikli ďalšie kroky v riešení sprístupnenia športového reálu.
M. Greguš
• myslí si , že zo strany nájomcu je nezáujem o komunikáciu a uviedol, že mesto už podniká
konkrétne kroky k vyriešeniu situácie.
L. Kuzl
• najväčší problém vidí v tom, že nie je kde trénovať.
Predseda
• za krátkodobý cieľ považuje vyriešenie športového areálu Marakana a dovtedy doriešenie
logistiky dopravy detí a mládeže do Omšenia,
• za dlhodobý cieľ vidí vypracovanie stratégie športu.
M. Stuhl
• oznámil, že hasiči sú ochotní zapožičať auto na prepravu detí, len treba dohodnúť spôsob
– najlepšie by bolo urobiť zmluvu o výpožičke.
Predseda
• ponúkol sa, že dohodne so zástupcom hasičov podrobnosti zapožičiavania auta (dodávky)
na prepravu detí do Omšenia a na zápasy, resp. vytvorí priestor pre stretnutie so
zástupcami mesta,
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•

myslí si, že v budúcnosti by mesto mohlo zakúpiť 24 miestny autobus, ktorý by sa
využíval na dopravu na futbalové a florbalové zápasy, ako zatiaľ najzaujímavejšie športy
pre mládež v meste; autobus by sa dal využiť aj pre školy, prípadne seniorov
a spolupracovať aj so SSŠŠ a pod.,
• členovia M. Stuhl a D. Ježík nesúhlasili s kúpou autobusu.
L. Kuzl
• bude si sám riešiť dopravu za Revel sport club a plánuje zakúpenie 9 miestneho auta,
pričom uviedol, že pokiaľ by v budúcnosti došlo ku kúpe menšieho autobusu, tak len jeho
klub by dokázal dosť vyťažiť daný autobus samozrejme za príslušný poplatok,
• vidí problém s výpožičkou auta od hasičov.
K bodu 3: Rôzne
Predseda
• predložil mail od p. Holej, v ktorom žiadala členov komisie, aby sa zaoberali problémom
zlého stavu okien v telocvičniach ZŠ – okná údajne netesnia a sú v zlom technickom
stave.
Po diskusii k uvedenému bodu programu prijali členovia uznesenie:
Uznesenie č. 2/V/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež považuje stav okien v telocvičniach za kritický. Je potrebné stav
okien riešiť, ale komisia nemá kompetencie na riešenie tohto problému, preto odporúča
komisii pre výstavbu a dopravu a komisii pre financie a majetok, aby sa zaoberali podnetom
p. Holej. (za 6, proti 0, zdržal sa 0)
Verejnosť:
Na zasadnutí komisie boli prítomní p. Vepy a p. Mano.
P. Vepy uviedol, že komunikoval s nájomcom športového areálu a má vypracovaný projekt
z roku 2010 o vybudovaní športového areálu. Chcel by, aby bol v meste akceptovaný aj
Bandy šport a vytkol komisii, že sa zaoberá iba dvoma športami a to futbalom a florbalom.
Oznámil komisii, že v roku 2016 nechal vypracovať vyhodnotenie športovísk v meste
a výsledkom je, že v meste je málo športovísk, preto chce vybudovať športový areál. Ako
vhodné miesto je podľa neho areál Marakana. S p. Tánockým – nájomcom areálu Marakana
rokuje o prenájme areálu do budúcnosti resp. o vybudovaní športového areálu aj pre Bandy
šport.
p. Mano vytkol členom komisie že chýba komunikácia medzi komisiami napr. ohľadom
využitia pozemku pred bytovkami a vyzval členov komisie, aby trvali na riešení problému
športového areálu Marakana.
Predseda
• uviedol, že športový areál sa stále rieši, ale pokiaľ sa nevyrieši, komisia musí vyriešiť
krátkodobý problém dopravy detí a mládeže na zápasy a tréningy do Omšenia.
Po diskusii k uvedenému bodu programu predseda poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 22.05.2019

Mgr. Miloš Lutka,v.r.
predseda komisie
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