
Z á p i s n i c a     č. 2/2017 
zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 18. 1. 2017 

____________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:   

1. Činnosť a podpora športových klubov 

2. Fungovanie podpory klubov z fondu PRO Senica 

3. Možnosti a podmienky spolupráce športových klubov s CVČ 

4. Spôsob využívania športových zariadení vo vlastníctve mesta 

5. Športovec roka 2016 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

k bodu č. 1, 2 

 

           V úvode rokovania predseda komisie pre šport Mgr. Peter Hutta privítal pozvaných 

hostí, členov komisie a oboznámil ich s programom rokovania. Ďalej predstavil 

fungovanie komisie pre šport a fond PRO Senica, v ktorom je pre tento rok 

odsúhlasených poslancami MsZ 60 000 € na veľké aj malé projekty. Ivan Tobiáš, správca 

fondu PRO upozornil na zmenu v tomto roku. K žiadosti o dotáciu z fondu PRO Senica je  

potrebné doložiť výpis z registra trestov, ktorý vydáva okrem Prokuratúry už aj Slovenská 

pošta. 

 

K bodu č. 3 

 

 Veľká časť  členov športových klubov a telovýchovných jednôt je sústredených 

pod hlavičkou Centra voľného času. Riaditeľ CVČ Martin Dudáš informoval pozvaných 

zástupcov klubov o fungovaní školského systému, o potrebe včasného odovzdávania 

mesačných výkazov zo strany trénerov, o presnom nahlasovaní počtu jednotlivých členov 

z dôvodu uhrádzania mesačných výplat. Upozornil, že podľa školskej legislatívy môže 

jeden tréner vykazovať minimálne 10 detí. Tréneri majú s CVČ uzatvorené Dohody 

o pracovnej činnosti, prípadne iné zmluvy, na základe ktorých sa uhrádzajú mesačné 

výplaty.  

Ďalej informoval, že CVČ musí Ministerstvu školstva do 15. septembra vo výkaze  

EDUZBER  nahlásiť presné počty žiakov, navštevujúcich športové krúžky. Po termíne 

15.9. MŠ SR neakceptuje žiadne úpravy o počte členov v športových krúžkoch.  



TJ a športové kluby platia CVČ členský poplatok za každého člena vo výške 2 €. 

Mzdy trénerov financuje mesto Senica (ročne sumou 40 000 €) cez originálne 
kompetencie a čiastočne Centrum voľného času z vlastných príjmov,  na základe 
nahlásených počtov členov pri Eduzbere. 
V prípade nerešpektovania týchto pravidiel bude potrebné prijať zo strany CVČ účinné 

opatrenia. 

 

K bodu č. 4 

 

 Riaditeľ RSMS Ľubomír Štvrtecký  informoval prítomných o spôsobe vyžívania 

športových zariadení vo vlastníctve mesta – plaváreň, športová hala, nafukovacia 

tenisová hala, zimný štadión. Všetky tieto zariadenia v správe RSMS sú finančne 

náročné na prevádzku a kluby, ktoré ich využívajú platia za tréningový proces v nich 

rôzne čiastky. RSMS spolupracuje s volejbalovými a plaveckými klubmi, hádzanárskym 

oddielom a hokejovým klubom. RSMS sa snaží vychádzať maximálne v ústrety, treba sa 

do budúcnosti zamyslieť nad výškou platieb klubov za využívanie športových zariadení.  

  

K bodu č. 5 

 

Dňa  27. 2. 2017 sa uskutoční vyhlasovanie ankety Športovec roka 2016. 

Zástupcom športových klubov a TJ boli rozdané návratky - nominácie jednotlivých 

navrhnutých športovcov, ktorí v roku 2016 dosiahli mimoriadne športové úspechy. 

Vyplnené návratky je potrebné odovzdať do 31. januára 2017.   

 

K bodu č. 6 

 

 Primátor mesta poďakoval prítomným za vzornú reprezentáciu mesta. Za účelne 

strávený čas so svojimi zverencami. Požiadal kluby a TJ o včasné odovzdávanie  

mesačných výkazov do CVČ, o možnosť prizvať zástupcov mesta na ich výročné členské 

schôdze najmä z dôvodu zlepšenia informovanosti rodičov a detí o podpore športu 

v meste.  

Mesto Senica podporuje okrem športu aj kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci. 

Systém podpory športu funguje podľa nastavených pravidiel - pokiaľ sa nenájde 

vhodnejšie riešenie, mesto zostane pri doterajších podmienkach.  

 Primátor mesta ďalej informoval prítomných o možnosti bezplatného využívania 

v mimoškolskom čase a na tréningy  bežecké tartanové dráhy v areáloch základných 



škôl. Na prelome rokov 2017/2018 bude dokončená tartanová dráha aj na Základnej 

škole V. P. Tótha. 

Primátor mesta otvoril diskusiu: 

- športové kluby upozornili na spoplatnenie využívania telocviční na Základnej škole 

Sadová a Mudrochova ulica. Požiadali o možnosť bezplatného prenájmu telocviční 

a využívanie náradovní a spŕch pri telocvičniach. 

Primátor mesta: Dáme preveriť – zodpovedný Mgr. Kovačič 

- predseda stolno-tenisového oddielu Ján Lazorčák mal dotaz ohľadom Sokolovne, 

kde roky trénovali členovia ich oddielu a celý chod financoval  z vlastného. 

Primátor mesta: Napriek ťažkej situácii v súčasnej dobe, stolno-tenisový oddiel  sa 

nemusí báť, že by zostal na ulici. Prebiehajú rokovania ohľadom areálu Sokolovne 

s vlastníkom. 

- požiadavka HK 91 na RSMS –  začať s výrobou ľadu od 1. augusta.   

Primátor mesta: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta neumožňujú zabezpečiť 

prevádzku ľadovej plochy podľa požiadaviek HK 91. Nebolo by možné uskutočniť 

čiastočnú opravu strechy, sociálnych zariadení a výmenu okien a  na zimnom 

štadióne. 

- požiadavka športových klubov na možnosť regenerácie a zliav v mestskej plavárni 

Primátor mesta: Mesto v spolupráci s komisiou pre šport,  RSMS a CVČ sa 

v budúcnosti bude zaoberať i témami zliav na plavárni pre športové kluby a TJ, resp. 

samostatnou koncepciou športu v meste.   

  

Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť, názory 

a zasadnutie komisie ukončil.   

 

 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková     Mgr. Peter Hutta,  predseda komisie pre šport 


