MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
MsÚ-2017/

Brezno
15.03.2017

ZÁPIS č. 03/2017
zo zasadnutia komisie pre šport dňa 13.03..2017
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Mgr.Daniel Struhár
Ing. Milan Hašan, Jozef Tokár, Ing. Milan Macuľa, Ing. Peter Dvorský,
Adriana Miseje, Pavel Miháľ, Ing. Ján Pampurík

Sekretár komisie:

Bc. Janka Štulajterová

Ospravedlnená:
Prizvaný:

Mgr. Zuzana Rybárová,
Ing. Miroslav Baran – MsÚ

Rokovanie viedol:

Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport

Program:
1/
Otvorenie
2/
Vyhodnotenie podujatí organizovaných v februári, plánované podujatia na marec,
apríl.
3/
Žiadosti o poskytnutie dotácií - prehodnotenie
4/
Rôzne
5/
Ukončenie

K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda komisie pre šport Mgr. Daniel Struhár
K bodu 2/
Vyhodnotenie podujatí organizovaných v mesiaci február, plánované na marec, apríl:
Február/marec
Plavecké výcviky
04.2.2017 – Hokejový turnaj neregistrovaných hráčov (Aréna Brezno)
20.2.2017 – Slávnostné otvorenie Majstrovstiev sveta v biatlone juniori a kadeti (Námestie
Brezno)
25.2.2017 – Basketbalový turnaj o pohár primátora (Telocvičňa ZŠ Mazorníkovo)
Apríl
01.4.2017 – Bláznivá 12-hodinovka (Plaváreň Mazorníkovo)
7.-8.4.2017 – Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní (Aréna Brezno)
22.4.2017 – Záverečný turnaj mixov vo volejbale (Telocvične ZŠ Pionierska 2 a Karola
Rapoša)
29.-30.42017 – Medzinárodný Inline turnaj (Aréna Brezno)
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K bodu 3/
Žiadosti o dotácie - prehodnotenie
Členovia športovej komisie na svojom zasadnutí dňa 22.2.2017 prijali uznesenie, ktorým
odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť výšku dotácií na činnosť pre rok 2017
jednotlivým športovým klubom.
Primátor mesta požiadal komisiu pre šport o prehodnotenie výšky dotácií a zníženie celkove
poskytnutých dotácií o 5000,- €, ako aj o stanovisko k emailu Ski Club Brezno, týkajúceho sa
rozdeľovania dotácií.
Po diskusii členovia komisie trvajú na svojom uznesení č. 2/2017 zo dňa 22.2.2017
a odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie podľa už schváleného uznesenia.
K prejednávanému bodu členovia komisie prijali jednohlasne, počtom hlasov 8, uznesenie
číslo 3/2017.
Stanovisko k emailu SKI Club Brezno:
Dňa 9.3.2017 bol primátorovi mesta doručený email, v ktorom pisateľ poukazuje na
neobjektívnosť športovej komisie pri rozdeľovaní dotácie a to z dôvodu, že pri rozdeľovaní
dotácie neboli použité kritériá uvedené vo VZN -06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta. Pisateľ ďalej uvádza, že komisia neposudzovala oblasť športu podľa stanovených
kritérií ale len podľa vlastných pravidiel, komisia jednala neobjektívne a nespravodlivo.
Stanovisko členov komisie:
Kritériá na posudzovanie žiadostí pre oblasť športu tvoria prílohu č. 4 VZN – 06/2016 a sú
len ako pomocné ukazovatele pri rozdeľovaní dotácie.. V zmysle §5 ods. 3 tohto VZN na
poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
K bodu 4/
Rôzne
4.1.

Výzva na podávanie nominácií na ocenenie Športovec roka mesta Brezno za rok
2016

Na základe zverejnenej výzvy nominácie predložili:
- Atletický klub
- Volejbalový klub
- Hokejový klub
- Karate klub
- Klub biatlonu
- Ing. Martin Ridzoň, PhD.
- Dodatočne predloží športovo – strelecký klub
Uvedené nominácie budú členom komisie zaslané emailom, na nasledujúcom zasadnutí
členovia komisie rozhodnú o Športovcovi roka mesta Brezna za rok 2016.
4.2.

Zľavnené vstupné na plaváreň

Na základe návrhu Ing. Barana komisia súhlasí s poskytnutím zľavy zo vstupného na plaváreň
pre členov športových klubov mesta Brezna na základe preukázania sa členským preukazom,
prípadne registračnou kartou a odsúhlasením v zozname členov klubu, ktorý bude
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opečiatkovaný a podpísaný predsedom klubu (klub musí na email miroslav.baran@brezno.sk
poslať menný zoznam svojich členov, ktorí budú upozornení vedením klubu o správaní sa na
plavárni) a bude k dispozícii na recepcii plavárne od 1.4.2017 nasledovne:
- Deti a mládež do 15 rokov 0,60 €/ 1 hodina (zľava 50% z ceny vstupného /1 hodinu)
- Dospelí
1,50 €/1 hodina
Uvedené zľavy sa vzťahujú pre členov týchto športových oddielov:
hokejový klub, atletický klub, karate klub, florbalový klub, stolnotenisový oddiel, klub
biatlonu , SKI Academy, Ski Club, slovenský cykloklub Ďumbier, futbalový lub, volejbalový
klub, športovo-strelecký klub, ICE SKATING TEAM
K uvedenému členovia komisie jednohlasne, počtom hlasov 8, prijali uznesenie číslo 4/2017.
4.3. Burza športových oddielov
Počas Dní mesta Brezna sa na námestí uskutoční burza športových oddielov, Každý športový
klub a oddiel, ktorý prejaví záujem, bude mať na námestí dňa 27.5.2017 v čase od 9.00 –
12.00 h k dispozícii jeden stánok , kde sa bude môcť prezentovať a uskutočniť nábor do
svojho klubu, prípadne oddielu. Jednotlivé kluby zašlú žiadosť o umiestnenie stánku na
Mestský úrad Brezno v termíne do 30.3.2017.
4.4.

Bláznivá 12-hodinovka

Dňa 1.4.2017 sa na plavárni uskutoční športové podujatie pod názvom „Bláznivá 12hodinovka“. Bude to 12-hodinový maratón v plávaní, každý účastník, ktorý zapláva 100 m,
bude odmenený diplomom. Informácie o podujatí s výzvou na zapojenie sa je potrebné zaslať
športovým klubom.

4.5

Diskusia

Mgr. Struhár
V apríli sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v streľbe. Tomuto podujatiu je potrebné
urobiť reklamu.
Sťažnosť – MUDr. Krešáková – nedostatočná kvalita ľadu pre verejnosť po zápase žiakov,
neporiadok a špina po turnaji žiakov alebo dorastencov – organizačne zabezpečoval iba jeden
pracovník, o 1,5 h posunutá verejnosť (vyjadrenie Ing. Dvorského – turnaj organizoval zväz,
hokejový klub v takýchto prípadoch nemá žiadnu zodpovednosť)
J. Tokár
Ozvučenie v Aréne nie je vyhovujúce, navrhujem prizvať odborníka na posúdenie a na
základe posudku uvažovať s jeho rekonštrukciou.
Ing. Dvorský
Hokejový klub zabezpečil vyčistenie pultu, niečo také je potrebné urobiť aj s reproduktormi
P. Miháľ
Pri ozvučení takýchto hál je potrebné posunúť fázy, v tomto prípade by stačilo odmontovať
všetky reproduktory a 4 namontovať dostredu.
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K bodu 5/
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 1745 h.
ukončil zasadnutie komisie.

Mgr. Daniel Struhár
predseda komisie
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