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BUDÚ SA ROZDEĽOVAŤ
DOTÁCIE NA ŠPORT
Začiatok nového roka je už po
väčšine za každým z nás a ostrý pracovný kolotoč je v plnom
prúde. Rozhodne ani Komisia
športu Mestského zastupiteľstva
mesta Hlohovec nazaháľa. Veď
termín na predkladanie žiadostí
o dotácie z rozpočtu mesta na
šport vypršal už v pondelok 22.
januára. Okrem toho predtým
predseda Komisie športu Miroslav
Bobák zvolal poradu (10.1.2018)
so zástupcami športových klubov a telovýchov v meste, aby
sa pýtali a zároveň aby dostali aj
odpovede v procese predkladania
žiadostí a poskytnutia dotácií.
Nakoľko sa budú rozdeľovať
dotácie na šport, sám predseda Komisie športu mestského
zastupiteľstva mesta Hlohovec
Miroslav Bobák priblížil činnosť
tejto komisie.
Predstavte nám na začiatok
Komisie športu, prosím.
Všetky Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sú poradnými,
iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi
Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, Komisia športu nevynímajúc.
V súčasnosti má komisia 9 členov:
predseda Miroslav Bobák, členovia
z radov poslancov: Rastislav Hauliš,
Dušan Kováč, Jaroslav Miklovič, Martin Balla a z radov verejnosti: Jozef
Mačica, Patrik Meliš, Peter Kovář,
Vladimír Krajčo, tajomníčka komisie:
Zuzana Ráciková. Zasadnutie komisie
sa zvoláva minimálne 1x za štvrťrok
a štandardne pred najbližším zasadnutím mestskej rady a mestského
zastupiteľstva.
Ako funguje vaša komisia? Aké
sú jej úlohy?
Spracúva a predkladá stanoviská,
odporúčania a návrhy k materiálom
predkladaným na rokovanie MsZ a
MsR, najmä: v oblasti rozvoja športu
na území mesta, k nakladaniu s majetkom mesta za účelom športových
aktivít, k návrhom všeobecne záväzných nariadení v pôsobnosti komisie.
Predkladá návrh na rozdelenie dotácií
pre telovýchovné jednoty, občianske
združenia a športové kluby pre oblasť
športu. Plní i ostatné úlohy uložené
komisii uzneseniami MsR a MsZ.
Koľko krát zasadala v uplynulom
kalendárnom roku?
V roku 2017 sme mali celkom 6
zasadnutí našej komisie.
Koľko peňazí a za aké obdobie
sa podarilo prerozdeľovať?
V prvom rade je potrebné povedať, že

Komisia športu je len poradný orgán,
dotácie a prerozdelenie schvaľuje až
mestské zastupiteľstvo zložené z 23
poslancov. V roku 2017 sa prerozdelilo celkom 138 000 € na športovú
činnosť, reprezentáciu mesta alebo
na jednorazové projekty, športovým
klubom, telovýchovným jednotám a
občianskym združeniam.
Ako ste začínali v komisii a
kam sa vaša práca za tri roky
posunula?
Začínal som v roku 2011 v športovej komisii ako člen. Toto obdobie
považujem za dobu temna, čo sa
týka podpory mesta v rámci športu. Posledné 3 roky, je to úplne iná
práca, aj vďaka tomu, že je väčšia
podpora väčšiny zastupiteľstva aj
vedenia mesta. Posunuli sme sa
nie len finančne, aj keď ja stále
tvrdím a budem tvrdiť, že je málo
peňazí na šport aj teraz. Pokiaľ by
sme porovnali dotácie s ostatnými

zmus pre šport v meste?
Dotácie na šport, kultúru aj sociálnu
oblasť schvaľuje MsZ v každoročnom
rozpočte. My začíname (tradične od
2015) tak, že po prvej komisii v roku,
hneď máme sedenie so športovými
klubmi, kde si prejdeme spoločne,
čo koho trápi. Na toto sedenie prizveme aj pána Brezovského (mestského kontrolóra), aby sme im čo
najodbornejšie zodpovedali na všetky
otázky ohľadne vypĺňania žiadostí
o dotácie, ktoré musia do určitého
termínu odovzdať. Následne zvolám
pracovné stretnutie, kde dobrovoľne môže prísť každý člen nazrieť
do žiadostí, urobím z toho materiál
po podrobnom naštudovaní. Zvolá
sa komisia, na ktorej sa jednotlivé
žiadosti prehodnocujú a pripraví sa
odporúčanie k schvaľovaniu dotácií
pre MsZ. Na samotnom MsZ sa dotácie už schvaľujú. Tento rok bude
rozhodovanie o to ľahšie, lebo máme
stále viac informácií, stretávali sme

FN 2018/9

Fraštacké noviny

Vyskytnú sa aj kritické momenty pri prerozdeľovaní dotácií z
prostriedkov mesta?
Ale áno, štandardne sú kritikmi, tí
ktorých som náznakom už spomenul.
Bez overenia faktov sú vždy zbytočné emócie. Ale keď ide o to ukázať
sa, tak nech sa ukazuje kto chce,
najlepšou reklamou sú výsledky, nie
kto čo povedal, ale čo dokázal urobiť
pre druhých, pre mesto, pre deti.
Dostávate ale aj dávate nejaké
konkrétne návrhy, ako pomôcť
získať viac peňazí do športu v
meste?
Dávame návrhy samozrejme. Snažíme sa reálne poukázať na zlý stav
športovísk, na absenciu niektorých
športovísk aj na nedostatok financií
v športe ako takom. Časy, keď veľké
hlohovecké podniky šport financovali
sú preč. Dnes je to iba o „bláznoch“.
Prepáčte za výraz, ale nechať si ešte
aj nadávať za to, že dávate peniaze
a svoj voľný čas do športu a pre
druhých je ozaj „bláznovstvo“. Ja
to „bláznovstvo“ však chápem, lebo
mám k športu od detstva mimoriadne
kladný vzťah.
Aká je vízia do budúcna? Koľko
peňazí by ste chceli, aby bolo na
podporu športu v meste?
Aspoň 3% z príjmov mesta na dotácie, tak to v niektorých mestách
je. Prečo by nemohlo byť v našom,
keď tu máme evidentný nárast športovcov, športujúcich detí a rovnako
nárast úspechov. Momentálne to nie
je ani 1%.
Myslíte si, že toto stačí, aby sa
šport plnohodnotne rozvíjal?
Bez financií sa žiaľ ťažko dá robiť
zmysluplne šport. Dnes sa všade a
za všetko platí a nemôže to všetko
skončiť iba na pleciach rodičov.

mestami s podobným rozpočtom, asi
by sme boli stále na chvoste. Pritom
šport je prevencia pred zhoršeným
zdravotným stavom, utužujú sa kolektívy, deti majú režim, výchovu,
získavajú nové priateľstvá, väčšiu
disciplínu. Najhlavnejší posun nastal
v komunikácii.
Ako hodnotíte pôsobenie v
komisii vy za uplynulé obdobie?
Kladne, aj keď nie vždy som sa
stretol s podporou všetkých, našli sa
aj kritici. Pokiaľ je kritika konštruktívna, je to v poriadku. Ale pokiaľ je
to kritika neoprávnená, vyplývajúca
z urazenej ješitnosti, to v poriadku
nie je.
Ako funguje dotačný mechani-

sa počas roka so športovými klubmi a okrem toho o.z. Fraštačania
zorganizovalo Deň športu, kde bolo
až 30 športových klubov. Po ňom
som všetkých vyzval e-mailom, aby
mi zodpovedali na viacero otázok,
ktoré som spracoval do sumárneho
materiálu a takto sme posunuli ešte
viac reálnejšiu požiadavku vedeniu
mesta k tvorbe rozpočtu na rok 2018.
Aké sú vaše úlohy do nadchádzajúceho obdobia?
Dokončiť načatú prácu, všetky ciele
športovej komisie na roky 2015 - 2018
sú už takmer naplnené.
Koľko peňazí budete prerozdeľovať na rok 2018?
165 000 €.

Je ešte iná možnosť ako športu
pomôcť ako len z dotácií mesta?
Samozrejme, že pomôcť sa dá. Minulý rok v septembri o.z. Fraštačania
v spolupráci s 30 športovými klubmi
a krúžkami zorganizovalo Deň športu v Hlohovci. Významnou pomocou
sú investície mesta do rekonštrukcie
mestských športovísk a detských ihrísk.
Má mesto záujem pustiť sa aj
do konkrétneho investičného
zámeru, aby sa infraštruktúra
športu v meste zmodernizovala
a skvalitnila?
Pracuje sa na tom od roku 2015,
kedy sa vytvoril plán rozvoja mesta
až do roku 2023, ktorý sa postupne
napĺňa.

Inzercia
ktorá, sa
oplatí
inzercia@
frastackenoviny.sk
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Stalo sa, že žiadateľ - subjekt
nesplnil podmienky poskytnutia
dotácií a porušil VZN a musel
vrátiť v plnej sume dotáciu späť
mestu?
Áno vracali sa v minulosti dotácie,
nie však pre porušenie ale, pre to,
že nevedeli zdokladovať poskytnutú
dotáciu, napísali si do projektu niečo, čo nebolo možné uskutočniť a
podobne. Boli to však iba 2 prípady:
1 krát sa vracala celá dotácia a 1
krát jej časť.
Je niečo v súčasnosti, čo považujete za problém: ako napr.
spolupráca a komunikácia so žiadateľmi, forma a proces poskytovania dotácií?
Nič nie je problém, všetko sú to
maličkosti, len niekedy sa nafúknu

do problému a zbytočne. Je to vec
pohľadu.
Prioritné ciele Komisie športu
2015-2018
1. Vyššia finančná podpora TJ a ŠK
v Hlohovci zameraných na mládež s
oddelením mestských organizácií /
ZŠ, MŠ, CVČ DÚHA a pod./, ktoré sa
majú financovať z rozpočtu mesta
priamo
2. Atletická dráha využiteľná nie len
pre atletický klub, ale aj pre všetky
športové kluby v Hlohovci, pre školy
/Hlohovské hry mládeže/ nakoľko
atletika a gymnastika sú základom
pri rozvoji každého športovca
3. Otvorenie školských ihrísk a telocviční občanom a deťom aj mimo
školských hodín, samozrejme dostať
ich najskôr do normálneho stavu

4. Dobudovať ihriská pre deti na
každom sídlisku
5. Mestská telocvičňa
6. Street workout ihriská
Krok vpred a úspechy v roku
2017
Tak ako má význam postupne viac
a viac peňazí systémovo nalievať
do športu v meste, tak to postupne prináša aj svoje športové ovocie.
Samozrejme, žiadny úspech nie je
podmienený iba tým koľko peňazí
naleje mesto a koľko dotácií prerozdelí.
Za rok 2017 objektívne zhodnotené
bolo krokom vpred. Podarilo sa na
pôde mestského zastupiteľstva opäť
nájsť o čosi viac peňazí na šport a
prišli aj ďalšie športové úspechy:
• Mesto zrekonštruovalo a otvorilo
Mestskú telocvičňu
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• Zrealizoval sa pilotný event Deň
športu v Hlohovci
• V meste pribudli športujúce deti
• Vznikli nové športy a tým aj nové
kluby
• Sašetky sa stali Majsterkami sveta
• Alexandra Pastieriková, majsterka
Slovenska v chôdzi na 5 km
• Ľubomír Solčanský sa stal Majstrom Slovenska v kategórii Masters
35+ v Squashi
• Michal Puček sa opäť stal šampiónom v kulturistike na Majstrovstvách
Slovenska v kategórii nad 40 rokov
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• Zorganizovanie podujatia Deň
športu v Hlohovci
• dobudovanie ihriska pre Street
workout aj na III.ZŠ
• Pokračovanie v rekonštrukcii a
budovaní detských a športových ihrísk
v intraviláne mesta
• Zorganizovanie Majstrovstiev SR
v mažoretkovom športe v Hlohovci
• Dobudovanie a rozšírenie cyklistických chodníkov
• Pribudnú športové ihriská a detské
aj na kúpalisku
(cs)

Plány na rok 2018
•Opäť o niečo vyššie dotácie na
športovú činnosť klubov a športové
projekty...
• Vybudovanie atletickej dráhy na
III. ZŠ

Rozhovor náčelníka MSP
Čo je vo vašej kompetencii náčelníka a ako vyzerá váš bežný
deň?
Činnosť príslušníkov mestskej polície
vrátane náčelníka je vymedzená
zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov.
Riadenie, kontrola a organizácia práce je základným pilierom funkčnosti
takej organizačnej zložky ako mestská
polícia je. Mojou úlohou je okrem
iného spracovávať správy, hlásenia pre nadriadeného o činnosti
mestskej polície, spolupracovať s
príslušným riaditeľom obvodného
oddelenia, zabezpečovať výcvik a
školenie príslušníkov a veľa ďalších
činností, ktorými sa zabezpečuje plynulý chod mestskej polície. Denne
vyhodnocujeme plnenie úloh, výsledky
práce jednotlivých hliadok, kamerový záznamy, problémové lokality v
meste a prioritne do týchto sú vysielané hliadky, návrhy, pripomienky
a sťažnosti občanov.
Ako hodnotíte súčasný stav
mestskej polície?
Po nastúpení do funkcie náčelníka
bolo mojou prioritou doplniť chýbajúci
počet príslušníkov a následne navýšiť počet systemizovaných miest. V
súčasnej dobe je zo strany občanov
absolútny nezáujem o tento druh
práce resp. ak aj uchádzač prejaví
záujem o prácu nesplní kritéria pre
prijatie. Preto mi dovoľte vyzvať
tých, korí sa doposiaľ nerozhodli pre
zamestnanie dvere na mestskej polícii
majú otvorené.
Čo cítite ako najpálčivejší problém v meste očami mestskej
polície?
Problémom sú nezodpovední občania, ktorí nerešpektujú žiadne
zákonmi stanovené pravidlá. Psy
bez vôdzky a zanechané exkrementy
toto je jeden z výrazných problé-

mov dnešnej doby v meste. Prijaté
opatrenia majú svoj význam, ale v
tomto prípade spolupráca občanov
s políciou je viacej ako na mieste.
Aké priestupky riešite v Hlohovci najčastejšie?
Najviac priestupkov 453 sme zistili
za porušenie zákona č. 8/2009 o
cestnej premávke v znení neskorších
predpisov § 25 ods. 1 písm. o) / na
platenom parkovisku ak vozidlo nemá
zaplatený poplatok za parkovanie /.
Jedným z problémov je určite
i parkovanie bezohľadných vodičov. Ako tento problém rieši
mestská polícia?
Nájsť parkovacie miesto a zaparkovať

niekto vozidlo parkuje na trávniku,
na mieste s vyhradeným státím alebo
bezdôvodne v pešej zóne nekoná
z nedbanlivosti. Pre zaujímavosť v
roku 2017 sme riešili za parkovanie
na trávniku 126 vodičov, na mieste s
vyhradeným státím (sem zaraďujeme
aj vyhradené parkovacie miesta pre
osoby so zdravotným postihnutím) 85
vodičov a v pešej zóne 36 vodičov.
Sú Hlohovčania ochotní spolupracovať s políciou, komunikovať
a pomáhať vám pri práci?
Spolupráca s občianskou verejnosťou
významne prispieva k činnosti mestskej polície. Informácie poskytnuté v
akejkoľvek forme výrazne prispievajú

situácii je pre príslušníkov mestskej
polície nielen zákonnou ale hlavne
morálnou povinnosťou. Samozrejme občania citlivo vnímajú prístup
príslušníkov pri riešení oznámených
udalostí. Spätnou väzbou občana
na prácu príslušníka je spokojnosť a
vo viacerých prípadoch túto občania
prejavili poďakovaním či už osobne
alebo listom. Viackrát som si sám
sebe povedal „bárs by takýchto poďakovaní bolo čo najviac“, svedčí
to o tom, že prijaté opatrenia sú
správne. Bohužiaľ, sú prípady kedy
príslušníci svojim prístupom alebo
chovaním dajú podnet občanovi k
sťažnosti a ak je táto opodstatnená

motorové vozidlo začína byť celospoločenským problémom. Určite však
nemôžu vodiči motorových vozidiel
toto zneužívať a parkovať všade,
kde im to vyhovuje. Prevencia v
tomto smere je neúčinná, pretože ak

k zisteniu páchateľov priestupkov
prípadne inej protiprávnej činnosti
(vandalizmus, poškodzovanie a pod.).
Máte od ľudí aj spätnú väzbu v
podobe poďakovaní či sťažností?
Pomôcť občanovi v nepredvídateľnej

aj prijatiu opatrení.
Ako pomáhajú pri vašej práci
kamerové systémy nainštalované
v meste?
Kamerový monitorovací systém
je v súčasnej dobe dôležitým tech-

nickým prostriedkom využívaným,
tak v činnosti mestských polícii ako
aj Policajného zboru. Je náhradou
ľudského faktora v lokalitách, kde sa
nepodarilo priamym výkonom služby
eliminovať protiprávnu činnosť. V
druhom polroku roka 2017 pribudli
ďalšie 2 kamery (k monitorovaniu
okolia kaštieľa a v mestskej časti Šulekovo na ul. Šulekovej) a v súčasnej
dobe mesto Hlohovec monitoruje
21 kamier. Ďalej prebehla rozsiahla
rekonštrukcia kamerového systému
(výmena softvéru zn. avigilon, retranslačných zariadení na prenos
signálu, kabeláže a analógových
kamier za nové IP kamery), čím sa
z výšila kvalita obrazu na monitore
a možnosť jednoduchšej identifikácie osôb, ktoré páchajú protiprávnu
činnosť.
Môžete spomenúť nejaký konkrétny prípad, kedy vám kamery
pomohli?
Vo viacerých prípadoch kamery
pomohli k identifikácii osôb a vozidiel. Konkrétne môžem uviesť
vývoz odpadu k bráne zberného
dvora mimo prevádzkových hodín
(aj nebezpečného). V roku 2017
sme zaevidovali 62 priestupkov za
porušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec č. 165/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Hlohovec. Páchateľmi
priestupkov boli prevažne občania z
okolitých obcí, čo ovplyvňuje nárast
finančných prostriedkov za odvoz
odpadu pre Mesto Hlohovec.
Máme začiatok nového roka, no
vráťme sa ešte k minulému. Aký
bol z pohľadu mestskej polície?
Z môjho pohľadu bol náročný. Okrem
základných úloh sme sa podieľali na
opatreniach pri rôznych verejných,
kultúrnych a športových podujatiach.

