
Zápisnica zo zasadnutia komisie na vypracovanie koncepcie športu v meste Krompachy 

 

Dňa: 7.9.2016 

Čas konania: 16,00 hod. 

Miesto konania: Krompachy,  Mestský úrad – veľká zasadačka 

Predseda komisie: Igor Jendruch 

Podpredseda: PaedDr. Slávka Šmidová 

Zapisovateľ: Ing. Ján Znanec 

Zoznam prítomných členov: viď prezenčná listina 

Program 

1. Úvod, privítanie 

2. Koncepcia športu v meste 

3. Diskusia 

4. Záver 

K bodu 1 predseda komisie p. Igor Jendruch srdečne privítal prítomných členov.  

K bodu 2 predseda komisie prítomných oboznámil s návrhom koncepcie športu v meste 

Krompachy na rok 2016-2021. Upozornil prítomných na zmenu, ktorá by bola efektívna z 

hľadiska získavania dotácií na športové kluby z dôvodu ich čerpania. V súčasnosti sa žiadosti 

na finančné zabezpečenie pre kluby podávajú do 28.2., ale z pohľadu čerpania je to 

problematické. Na základe uvedeného predseda navrhol. aby sa žiadosti a dotácie podávali ku 

koncu kalendárneho roka a nie v jeho polovici. Prítomní s návrhom predsedu komisie 

súhlasili. 

Predseda komisie, Igor Jendruch požiadal o slovo PaedDr. S. Šmidovú, ktorá prítomných 

oboznámila s navrhnutou štruktúrou, ktorú si každý športový klub vyplní. Stručne 

charakterizovala jednotlivé body z danej štruktúry a požiadal prítomných o ich spracovanie a 

zaslanie do:16.9.2016 z dôvodu ďalšieho spracovania, doplnenia a príprave ku vopred 

danému dátumu vyhotovenia: 15.10.2016. Prítomní s návrhom súhlasili. 

K bodu 3 



O. Barbušová sa pýtala , ako sa budú v štruktúre uvádzať počty členov registrovaných a 

neregistrovaných. Predseda komisie uviedol, že je potrebné uvádzať registrovaných členov. 

Zároveň podotkol, že v klube basketbalu sú kvalifikovaní tréneri, ktorí na výkon svojej 

činnosti potrebujú aj výpis z registra trestov.   

 upozornila na to, aby sa zlepšila spolupráca športových klubov s MŠ a ZŠ pre 

vytváranie potenciálnych hráčov. Zároveň uviedla, že by bolo vhodné takéto športové 

aktivity realizovať priamo v priestoroch MŠ. PaedDr. S. Šmidová upozornila na 

skutočnosť, že ak učiteľka v MŠ vykonáva priamu činnosť a súčasne lektor resp. 

tréner s jej deťmi vykonáva športovú alebo inú činnosť, úväzok učiteľky bude o daný 

čas skrátený. Preto sa v MŠ neodporúča vykonávať krúžkovú činnosť. Skôr hľadať 

možnosti realizovať športové aktivity ako príležitostné podujatia či aktivity, alebo ich 

zahrnúť do plánu práce školy. Uvedenú skutočnosť potvrdila aj členka komisie 

školstva a športu A. Gmucová. 

P.Jenčík požiadal prítomných o prehodnotenie využívania priestorov telocvične, ktorá by 

mala slúžiť na vykonávanie športových podujatí a činností a nie na predaj rozličného tovaru, 

čím sa poškodzuje kvalitná podlaha určená na športové činnosti. Ide najmä o telocvičňu 

Gymnázia a Súkromnej strednej odbornej školy. A. Gmucová upozornila na skutočnosť, že 

zriaďovateľom uvedených školských inštitúcií nie je mesto Krompachy a na základe toho nie 

je až tak možné dané využívanie priestorov telocvične ovplyvniť. 

 upozornil na nerealizáciu KTP (konal sa 20. ročník) z dôvodu nebezpečného úseku 

presunu cyklistov z Krompách do Spišských Vlách, realizovaný bude jedine ak sa 

vybudujú cyklotrasy 

 upozornil na to, že vybudovanie cyklotrás (v meste, do Spišských Vlách, na Slovinky)  

bude využívané v každom ročnom období za minimálne náklady 

 oboznámil prítomných s novodobým športom: FREERIDE, ktorého podstatu tvorí 

cyklistka v horskom alebo náročnom teréne.  

 na tréningy FREERIDE chodili trénovať na Plejsy k lyžiarskeho vleku 210, ktorý 

danou polohou vytvára optimálne podmienky na konanie rôznych súťaží, na tréningy, 

nakoľko nenašli pochopenie u majiteľa strediska, tak chodia trénovať na    Bačov vrch. 

Požiadal, aby bol oslovený vlastník pozemku, na ktorom prebiehajú tréningy a súhlasil 

s využívaním tohto priestoru, poprípade osloviť aj konateľa SKI Plejsy. 



 porozmýšľať nad šetrením finančných prostriedkov na krytú plaváreň z dôvodu 

vysokých nákladov, ktoré mesto vo výške 60 000 eur musí na chod a údržbu krytej 

plavárne poskytovať – využívať alternatívne zdroje energií, urobiť analýzu 

a návratnosť nákladov 

 upozornil na to, že vybudovanie cyklotrasy bude využívané v každom ročnom období 

za minimálne náklady. 

Ing. I. Holečko upozornil prítomných o vyškrtnutie z koncepcie, resp. vyňatie analýzy MŠK 

resp. MŠK Pokrok, keďže je potrebné uvádzať pravdivé skutočnosti. Ing. I. Holečko 

uviedol, že niekedy bol predsedom MŠK avšak po úraze sa tejto funkcii nemohol venovať, 

takže netuší, či tento klub je ešte funkčný. Po výmene názorov s niektorými  prítomnými  

Ing. I. Holečko s ospravedlnením opustil priestory. 

Ing. P. Bratko navrhol: 

 zaviesť, resp. vybudovať cyklotrasy v meste, 

 v koncepcii definovať profiláciu športu v meste Krompachy do ďalších rokov, 

 v koncepcii sa zamerať na rozvoj rekreačnej oblasti na Čarde, motivovať nájomcu 

k zveľaďovaniu danej lokality (napr. úľavou na energiách),  

 ponúknuť, resp. vypracovať projekt na úpravu bývalého kúpaliska, 

 častejšie využívať priestory plavárne napr: na realizáciu plaveckých kurzov, 

plaveckých oddielov – motivovať detí a žiakov (bezplatný vstup).  

PaedDr. S.Šmidová však upozornila na to, že boli už možnosti plaveckých kurzov 

ponúknuté deťom už v predškolskom a veku a žiakom na ZŠ, avšak po krátkom čase 

tento plavecký kurz, resp. plavecký krúžok z dôvodu nezáujmu zanikol. 

I. Jendruch  informoval o konaných plaveckých hodinovkách, ktoré by sa mohli znova 

obnoviť.  

Mgr. J. Farkašová upozornila na zlý stav areálu, či v budúcnosti sa bude myslieť na úpravy 

aj v tejto časti mesta. Predseda komisie , I. Jendruch odpovedal, že poslanec Mgr. M. Stana 

má vypracovanú koncepciu na dobudovanie areálu, avšak z hľadiska finančných 

prostriedkov nie je možné projekt zrealizovať. Do koncepcie bude zahrnutá úprava, do 

vybudovanie areálu. 

 

Predseda komisie I. Jendruch pozval prítomných na športové dopoludnie v sobotu počas dní 

Mesta Krompachy, ktoré organizuje poslanec Mgr. M. Stana na areály a pozval aj Športový 



klub basketbal, ktorý preukáže prítomným šikovnosť detí a žiačok venujúcim sa tomuto druhu 

športu. 

 Ing. J. Znanec informoval o možnosti realizácie „trhu športu“, aby sa jednotlivé oddiely 

prezentovali a tým aj zvýšili záujem mládeže zapojenia do športových aktivít. Vedúci 

športových oddielov uviedli, že by to bolo vhodné počas podujatia Dni mesta. Zároveň 

predseda vyzval športové kluby o ich prezentáciu na danom podujatí.  

 

Na záver stretnutia PaedDr. S. Šmidová  požiadala prítomných o zverejňovanie plánovaných 

a realizovaných podujatí do krompašského spravodajca. 

 

K bodu 4 predseda komisie p. Igor Jendruch srdečne poďakoval prítomným za účasť. 

Opatrenia a závery  

1. Spracovať a pravdivo doplniť vopred danú štruktúru vlastného športového klubu.  Poslať e-

mailom PaedDr. S.Šmidovej alebo Ing. J. Znancovi. 

Termín: do 16.9.2016 

Zodpovední: Vedúci športových klubov 

2. Súčasná analýza športového klubu, jeho úspechy vypísať max. od roku 2013 až po 

súčasnosť. 

Termín: do 16.9.2016 

Zodpovední: Vedúci športových klubov 

3 Spracovanie koncepcie športu v meste. 

Termín: do nasledujúceho zastupiteľstva 

Zodpovední: Predseda, podpredseda, zapisovateľ 

 

 

V Krompachoch dňa 8.9.2016 

 


