Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 27.02.2017
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Marián Takáč
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
Ing. Jaroslav Ružička
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Informácie k činnosti futbalového klubu MŠK Slovan Trenčianske Teplice
3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta
4. Rôzne

Bod 1:
Ing. K. Holá z poverenia predsedníčky privítala všetkých prítomných a oboznámila ich
s programom zasadnutia. Oznámila, že na zasadnutí bude prítomný aj pán R. Mrázik, ktorý
požiadal o prijatie. Členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky a program
schválili.
za:5, proti:0, zdržal sa:0
Bod 2:
p. R. Mrázik informoval prítomných členov o činnosti mužstiev ženského futbalu
v Trenčianskych Tepliciach, o počte hráčok (žien, junioriek a žiačok), o umiestnení hráčok
a junioriek v súťažiach v roku 2016, o spôsobe platby za dopravu na zápasy (hradia si ju
z vlastných zdrojov), o pravidelných tréningoch hráčok, o príprave nového modelu ženského
futbalu, o nepripravenosti ihriska a umelej trávy na tréningy a zápasy, o zlej komunikácii
prevádzkovateľov priestorov športového areálu s trénermi hráčok.
Zaujímalo ho prečo sa prekladajú zápasy žien bez jeho vedomia a prečo sa menia termíny
a čas tréningu žien a junioriek. Požaduje prístupové kódy na stránku SFZ a prístup ku
všetkým zmluvám, týkajúcich sa hráčok. Chce byť informovaný o tom, keď funkcionár MŠK
- J. Ružička odsúhlasí ukončenie hosťovania hráčok. Žiada vyčlenenie sumy vo výške 50006000 EUR z ročného rozpočtu MŠK Slovan na dopravu hráčok na zápasy.
Navrhol, aby boli žiačky za svoje športové výkony vo futbale odmenené z mesta viac, ako iba
ďakovným listom, aby mesto rokovalo s terajším prevádzkovateľom športového areálu o
znížení poplatkov za využitie priestorov športového areálu počas tréningov, nakoľko tieto
priestory nebývajú pripravené na zápas ani na tréning.
Ing. J. Ružička – ako funkcionár MŠK Slovan reagoval na niektoré otázky p. K. Mrázika
a vysvetlil prítomným spôsob financovania rozhodcov a spôsob platby za využívanie
priestorov športového areálu na tréningy futbalových mužstiev. Upozornil tiež, že p. R.
Mrázik v súčasnosti nevykonáva žiadnu funkciu vo futbalovom klube MŠK a preto nemôže
mať prístupové kódy na stránku SFZ. Informoval o počte tréningov mužov aj o spôsobe
dopravy na zápasy (hradia si ju z vlastných zdrojov). Nevidí problém v zmene času tréningov
mužov a prispôsobiť tak tréningový čas ženám, juniorkám a žiačkam. Uviedol, že všetky
zmluvy ohľadom hráčov a hráčok sú elektronicky vytvorené na stránke SFZ a následne
zasielané na podpis. Podľa neho mesačný poplatok za prenájom ihriska a priestorov
športového areálu je vysoký a treba jednať s prevádzkovateľom o znížení poplatkov za
využitie priestorov počas tréningov. Informoval členov komisie aj o tom, že SŠG prejavilo
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záujem o ženský futbal a že športovej škole bolo schválené členstvo v SFZ. Tiež informoval
o futbalovej prípravke detí.
Diskusia:
Členovia komisie sa zaujímali o to, akú sumu potrebuje p. R. Mrázik na prevádzku
a fungovanie ženského futbalu na jednu sezónu, koľko stála doprava na zápasy v roku 2016,
koľko financií ide na poplatky rozhodcom (mužský aj ženský futbal), koľko tréningov do
mesiaca absolvujú hráči a hráčky, ako je to v skutočnosti so ženským futbalom pretože majú
informácie, že ženy končia.
Navrhli, aby boli úspešné hráčky odmenené za svoje športové výkony a prijaté aspoň raz
v roku na MsÚ (primátorom alebo zástupkyňou primátora). Aby si tréneri značili každý
tréning aj miesto tréningu hráčov a hráčok, aby sa prehodnotila výška prenájmu priestorov
športového areálu na tréningy a súťaže a následne, aby sa upravila zmluva o prenájme
priestorov športového areálu (rokovať o výške prenájmu by malo mesto so spoločnosťou,
ktorá športový areál prevádzkuje).
Uznesenie č. 1/28.02.2017
Komisia školstva, športu a kultúry pri MsZ požaduje predloženie predpokladaných výdavkov
na činnosť a dopravu futbalových mužstiev v roku 2017. Požadovaný materiál predložia p. R.
Mrázik a Ing. J. Ružička do nasledujúceho zasadnutia komisie.
Hlasovanie:
za:6, proti:0, zdržal sa:0
Bod 3:
Členovia komisie:
Podrobne prerokovali všetky žiadosti o dotáciu, oboznámili sa s plánovanými
projektmi/podujatiami/aktivitami aj s uvedeným rozpočtom v jednotlivých žiadostiach.
V rozpočte mesta na rok 2017 je na dotácie vyčlenená suma 9 000 EUR a požiadavka
všetkých žiadateľov je spolu 12 284 EUR. Členovia komisie navrhovali, aby sa podporili
v prvom rade podujatia a projekty, do ktorých sú zapojené deti a mládež v Trenčianskych
Tepliciach.
Po diskusii k danému bodu programu prijali nasledujúce uznesenia a odporučenia:
Uznesenie č. 2/28.02.2017
Komisia školstva, športu a kultúry pri MsZ odporúča MsZ schváliť 17 žiadostí o dotáciu
z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017 v celkovej výške 9 000 EUR:
P.č

Žiadateľ

Názov projektu/aktivity/podujatia

1

Generácie, občianske
Trenčianske Teplice

združenie

2

Združenie sluchovo postihnutých
Mikroregiónu Teplička

3

ZO SZPB
Trenčianske Teplice

4

Súkromné športové gymnázium
v Trenčianskych Tepliciach

Obstaranie čižiem a krojov na tanec
pre tanečníčky a tanečníkov na tance:
tanec z okolia Trenčína - Teplickou
dolinou a tanec Horehronie
Rozvoj záujmovej činnosti, kultúrnej
a fyzickej aktivity občanov so
sluchovým postihnutím
Organizovanie osláv: 72 výročia
ukončenia vojny a oslobodenia mesta,
73. výročie SNP + návšteva múzea so
žiakmi ZŠ
O pohár primátora mesta Trenčianske
Teplice (stolnotenisový turnaj žiakov
ZŠ a SŠG)

Požiadavka
(EUR)

Odporučenie
komisie (EUR)

1200

1200

400

200

500

500

250

250

3
5
6

7
8
9

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
Trenčianske Teplice
ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
Trenčianske Teplice
ZO Jednoty dôchodcov
Trenčianske Teplice
ZO Jednoty dôchodcov
Trenčianske Teplice
Klub
slovenských
Trenčianske Teplice

10

Rímskokatolícka cirkev,
Trenčianske Teplice

11

RR pri ZŠ A. Bagara
v Trenčianskych Tepliciach
RR pri ZŠ A. Bagara
v Trenčianskych Tepliciach
RR pri ZŠ A. Bagara
v Trenčianskych Tepliciach
OZ Revel sport club
Trenčianske Teplice
OZ Revel sport club
Trenčianske Teplice

12
13
14
15

Letné tenisové tábory

turistov

farnosť

16

MO Matice, Trenčianske Teplice

17

MO Matice, Trenčianske Teplice
SPOLU

TEJT U16 SCHOOL LOBIK 2017 –
medzinárodný tenisový turnaj do 16
rokov
Kurz PC III. pre pokročilých (pre
seniorov)
Náučno-poznávací zájazd do Banskej
Štiavnice
Čistenie, prerezávanie a značenie
turistických chodníkov okolia
Trenčianskych Teplíc, čistenie
vyhliadky Hríb, vybudovanie
prístreška pre turistov na Baske,
rekonštrukcia Chaty Baske
Žiadosť o dotáciu na klávesový
hudobný nástroj - pre spevácky súbor
mladých
Denný letný tábor pre deti od 10 do
15 rokov
Denný letný tábor detí od 6 do 10
rokov
Kurz spoločenského správania a
spoločenského tanca
1. ročník „Rodinný športový deň“
2. ročník: Mikulášsky turnaj 2017 vo
futbale na umelej tráve o putovný
pohár primátora mesta Trenčianske
Teplice
a) Vedomostná a športová súťaž
žiakov ZŠ A.B. v Tr. Tepliciach z
príležitosti Roka J. M. Hurbana (200.
výročie od jeho narodenia)
b) Slávnostná akadémia k Roku
Hurbana pre verejnosť
c) Vzdelávací zájazd Beckov
(rodisko), návšteva pamätných miest
J. M. Hurbana v Hlbokom pre členov
a verejnosť
Deň Ústavy SR

1200

900

950

400

400

200

700

700

1000

1000

1099

1099

200

200

375

375

380

380

630

630

450

450

400

400

200

116
9 000

Hlasovanie:
za:6, proti:0, zdržal sa:0
Odporučenie komisie:
Komisia školstva, športu a kultúry odporúča žiadateľovi o dotáciu – ŠPORTOVÁ
AKADÉMIA Trenčianske Teplice, aby na podujatie „TEJT U16 SCHOOL LOBIK –
medzinárodný tenisový turnaj do 16 rokov“ žiadal v budúcnosti dotáciu z OOCR
v Trenčianskych Tepliciach, nakoľko sa jedná o medzinárodný turnaj, ktorý slúži aj na
podporu cestovného ruchu.
Hlasovanie:
za:6, proti:0, zdržal sa:0
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Uznesenie č. 3/28.02.2017
Komisia školstva, športu a kultúry odporúča nepodporiť nasledujúcich 5 žiadostí o dotáciu
z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017 z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov:
P.č

Žiadateľ

1

ZO SZPB
Trenčianske Teplice

2

4

Súkromné športové gymnázium
v Trenčianskych Tepliciach
ZO Jednoty dôchodcov Trenčianske
Teplice
MO Matice, Trenčianske Teplice

5

MO Matice, Trenčianske Teplice

3

Názov projektu/aktivity/podujatia

Požiadavka
(EUR)

Pripomenutie si 60. výročia
uskutočnenia 1. slovenského zjazdu
SZPB (konal sa 6. a 7. apríla 1957)
Memoriál Karola Ružičku – futbalový
turnaj
Športový deň seniorov okresu Trenčín
v Trenčianskych Tepliciach
Turisticko-výchovná vychádzka na
Omšenskú Babu
Duchovná slovenská lyrika 20.
Storočia

Odporučenie
komisie (EUR)

800

0

300

0

500

0

150

0

200

0

Hlasovanie:
za:6, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 4/28.02.2017
Komisia školstva, športu a kultúry z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na
projekty/podujatia/aktivity prostredníctvom dotácií, nemôže podporiť ani podujatie ZO SZPB
„Pripomenutie si 60. výročia uskutočnenia 1. slovenského zjazdu SZPB.“ Komisia odporúča
žiadateľovi, aby požiadal o účelovo určené finančné prostriedky na uvedené podujatie
z rozpočtu mesta prípadne oslovil sponzorov.
Hlasovanie:
za:6, proti:0, zdržal sa:0

Bod 4:
V tomto bode programu členovia komisie diskutovali o projekte „Mladí ľudia
v Trenčianskych Tepliciach“, ktorý v súčasnosti prebieha a uvažovali o možnosti vytvorenia
nejakého priestoru pre mladých, kde by mohli tráviť voľný čas. Členovia komisie sú ochotní
zúčastniť sa stretnutí s mladými ľuďmi a vypočuť si ich požiadavky a návrhy.
Uvažovali aj o možnosti obnovenia predvianočných trhov na Kúpeľnom námestí a navrhli
doplniť na webovej stránke mesta v časti TURISTA všetky podujatia, ktoré sa konali v roku
2016.
V závere tohto bodu programu predsedníčka poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 27.02.2017

Mgr. Tatiana Draková v. r.
predsedníčka komisie

