
Podnet  č. 64/2020   
 

 

11. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 17.02.2020 

 

MUDr. Tomko: 

Dávam podnet na preverenie tvrdenia, že v Mestskom športovom klube mládeže je 

preferencia košických detí oproti našim. Ak je to, tak je to neospravedlniteľná chyba. Buďme 

radi, že tie naše deti chcú športovať, že sa chcú hýbať, nehľadiac na výsledky. Určite je ich 

potrebné zapájať do toho, ak to tréneri robia, tak myslím si, že je potrebné im to vysvetliť, že 

preferované sú naše deti, trebišovské deti, tie, ktoré chcú športovať, aby sa naučili 

pravidelnému, aktívnemu pohybu. Nebránim sa tomu, ak je potrebné na doplnenie mužstva, 

ale nie, aby naše deti boli potierané, lebo nebola im daná príležitosť.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka Mestského športového klubu mládeže, ja som už túto úlohu dal pánovi 

prednostovi. Bude prizvaný rodič, ktorý nám adresoval tento problém týkajúci sa zloženia 

družstva, resp. nazvem to tak, uprednostňovania cudzích hráčov. Sú to dve veci, ktoré 

navzájom je potrebné vyriešiť nejakému zdarnému kompromisu. Na jednej strane nám 

avizujú tréneri a zástupcovia MŠKM, že sú kategórie, ktoré nie sú dostatočne pokryté našimi 

hráčmi. To znamená, je nedostatočný počet chlapcov z tohto prostredia Trebišov a okolia, tzn. 

našich kmeňových hráčov na to, aby sa mohol odohrať úplne funkčne zápas, aby bola 

dostatočná konkurencia. Čiže tam sú väčšinou na tento účel prizývaní aj hosťujúci hráči. 

Niekedy je ťažko posúdiť, lebo je to otázka trénera a manažovania zápasu. Či dochádza 

k uprednostňovaniu zámernému, alebo k tomu, ktorý vyplýva len z momentálnej situácie 

v zápase. Budeme sa snažiť tým rozhovorom aj s riaditeľom klubu pánom Kobeľom, aj 

s trénermi dosiahnuť stav, aby skutočne ten prvok takého patriotizmu, tzn. uprednostnenia 

hráča, fungoval len vo vzťahu k Trebišovčanom. Viem, však aj to, že  niekedy je to 

problematické, pretože sú zápasy, kde dochádza, to je často aj argumentácia trénerov, kde 

dochádza k zlomovým situáciám a vtedy tréner uprednostňuje tých lepších. Ale skutočne 

neradi by sme sa stávali do pozície toho, že budeme určovať trénerom stratégiu. Stretneme sa, 

vysvetlíme situáciu, povieme aj to, že to bolo na pretrase interpelácií a tak ako každý rok sa 

snažíme túto vec konzultovať s pánom riaditeľom. Bude našou ambíciou, aby skutočne 

dochádzalo k uprednostňovaniu a hlavne k vytváraniu dostatočnej základne z hráčov tunajších 

škôl a hlavne Základnej školy Pribinova, lebo tá má charakter hokejovej a možno povedať, že 

aj žije zo žiakov, ktorí prichádzajú na roky štúdia práve kvôli hokeju na túto školu.  

 

MUDr. Tomko: 

Súhlasím, len údajne sa to týka aj tréningov, takže kvôli tomu je potrebné prizvať a prejednať 

to aj s Mestským športovým klubom mládeže.  

 

PhDr. Čižmár: 

Určite. Aj to zrejme je, myslím, že  také spoločné stanovisko nás všetkých. Peniaze, ktoré sú 

súčasťou dotácie pre Mestský športový klub mládeže, sú peniazmi obyvateľov tohto mesta 

a mali by byť adresne použité práve na podporu detí tohto mesta, resp. navštevujúcich školy 

tohto mesta. Takže berieme to ako podnet a určite sa bude riešiť. 

 

Určené: prednosta mestského úradu 


