
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ Prievidza 
 
 
Termín konania : 22.08.2012 
Miesto                : zasadačka Mestského domu Prievidza 
Začiatok             : 15,30 hod. 
Ukončenie          : 17,30 hod. 
 
Prítomní             : Bucák, Dadík, Frimmel, Takáč, Dobrovodský, Hupka, Mačuha,             
                             Znamenáková,  Cigaňák, Petrášová  /zapisovateľka/ 
 
Neprítomní        : Vida, Jakubis 
 
Prizvaní              : Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana 
                             Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 
 
/viď prezenčná listina/ 
 
Program : 

1. Otvorenie 
2. Informácia o voľbách do mládežníckeho parlamentu 
3. Aktuálny stav využívania športovísk na školách 
4. Financovanie športových klubov a ich aktivít 
5. Výzva na zmenu financovania dotácií na podporu mládežníckeho športu v meste 
6. Vyhodnotenie streetbalového turnaja – 18.8.2012 
7. Diskusia 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
K bodu 1/ 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie, ktorý prítomných privítal a oboznámil 
s programom. 
 
K bodu 2/ 
Jednotlivé športové kluby môžu využiť delegovanie svojho zástupcu do mládežníckeho 
parlamentu do 10. septembra 2012 sa predkladajú návrhy. Bližšie informácie podá 
zapisovateľka komisie. 
 
K bodu 3/ 
Vedúca odboru podala obšírnu informáciu o aktuálnom stave využívania športovísk na ZŠ 
v súvislosti so zánikom III. ZŠ k 31.07.2012 a využívaniu existujúcich priestorov v areáli II. 
a III. ZŠ na ul. S.Chalupku. Na I. ZŠ bude od nového školského roku cca 700 žiakov, 
z pôvodnej III. ZŠ prešlo na I. ZŠ cca 90% žiakov. Aktuálne sú voľnú dve telocvične , pokiaľ 
sa to nevyrieši komerčnými nájmami , pravdepodobne od 01.01.2013 prejdú pod SMM. 
V Prievidzi je aktuálne 3700 žiakov ZŠ. Vzhľadom na koordináciu športových tried 
v súvislosti s využívaním priestorov doporučila stretnutie riaditeľov dotknutých škôl 
s trénermi športových mládežníckych klubov. Súčasne vyzvala zástupcov športových klubov, 



aby tieto požiadavky písomne predložili na odbor školstva. Ďalej informovala 
o pripravovanom projekte otvorenia školských areálov pre verejnosť.  
 
K bodu 4/ 
Vedúci ekonomického odboru informoval o súčasných možnostiach financovania klubov 
a ich aktivít. Situácia nie je priaznivá v súvislosti s krátením podielových daní. Financovanie 
cez CVČ nie je ujasnené , čaká sa na septembrové zasadnutie parlamentu, kde bude prijatá 
koncepcia financovania mládeže cez obecné , mestské úrady a CVČ.  
 
K bodu 5/ 
Predseda Predstavenstva BC – mládež, Ing. Peter Hupa , predložil „Výzvu na zmenu 
financovania dotácií na podporu mládežníckeho športu v meste“. Doporučil spoločné 
stretnutie členov komisie športu s primátorkou mesta /viď príloha/.  
 
 
K bodu 6/ 
Komisia vzala na vedomie vyhodnotenie  streetbalového turnaja na Námestí slobody – 
18.8.2012, ktorý bol spojený s charitatívnou zbierkou na zakúpenie prístrojov pre NsP 
Bojnice, oddelenie ARO.  /viď príloha//. Podujatie pripravilo Mesto Prievidza, Olympijský 
klub Prievidza, BC Prievidza – mládež, KaSS a FUN Cafe.  
 
K bodu 7/ 
Členovia komisie sa vyjadrili k jednotlivých bodom programu a podporili stretnutie 
s primátorkou mesta, za účelom skvalitnenia činnosti mládežníckeho športu. Nie je predsa 
možné, aby funkcionári jednotlivých klubov si museli individuálne dojednávať stretnutia 
u primátorky v súvislosti s transparentným poskytovaním financií na pokrytie časti nákladov. 
 
K bodu 8/ 
Zástupca OK Prievidza predložil žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na pokrytie 
časti nákladov „Plavecká štafeta“, ktorá bude v Mestskej plavárni Prievidza v druhej polovici 
októbra.  
 
 
Uznesenia z rokovania 
 

1. Komisia doporučuje jednotlivých športovým klubom a občianskym združeniam 
delegovať svojho zástupcu do Rady mladých pri MsZ Prievidza.  
Z : v texte                                                             T . 10. 09.2012 

 
2. Zvolať zasadnutie komisie športu za účasti primátorky mesta za účelom doriešenie 

finančných dotácií pre jednotlivé kluby a občianske združenia. 
Z : predseda komisie                                            T : ihneď 

 
3. Schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 130,00€ pre OK Prievidza na pokrytie časti 

nákladov spojených s organizovaním „Plaveckej štafety“. 
Z – zapisovateľka komisie                                    T – 10.09.2012 
       sekretár OK PD 

 
K bodu 9/ 



Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie rokovanie ukončil a poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť. 
 
 
 
Zapísal : Dadík Jozef 
Dňa      : 22.08.2012 
 
                                                                                          Ing. Branislav Bucák 
        predseda komisie 


