
ZÁPISNICA 

z rokovania komisie športu  pri MsZ Prievidza dňa 7. 2. 2011 

 

Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:  1. Otvorenie 

      2. Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 

      3. Informácia o problémoch vo FK  

      4. Informácia o ŠT 

      5. Rôzne 

      6. Prerokovanie žiadostí o finančnú dotáciu 

      7. Záver 

K bodu 1/ 

Rokovanie komisie otvoril predseda Ing. Bucák. Privítal hostí p. Vieru Dušičkovú, riaditeľku ZŠ Ulica 
Energetikov a p. Viliama  Ugróczyho, referenta pre šport a mládež v meste Prievidza. 

K bodu 2/ 

Členovia komisie prerokovali nasledovné materiály do orgánov mesta: 

Návrh Internej smernice č. 55 IS – 55 Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza – 
komisia berie na vedomie bez pripomienok 

Návrh doplnku č. 1. k VZN č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza – komisia berie 
návrh na vedomie bez pripomienok. 

Žiadosť na vyradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej  škole Malonecpalská  
ul. 206/37, 971 01 Prievidza zo siete škôl a školských zariadení – komisia súhlasí bez 
pripomienok. 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Prievidza – komisia berie na vedomie bez 

pripomienok 

K bodu 3/ 

P. Ivan Vaňo informoval prítomných o problémoch, ktoré sa nahromadili v FK Mesto  Prievidza, 
hlavne na úseku mládežníckeho športu 

-  chýbajú finančné prostriedky na zaplatenie  12 trénerov  

- poskytnúť dotácie len na žiacky futbal 

- pre budúcnosť futbalu je dôležité, aby sa v Prievidzi opäť hrala minimálne 3.liga.  



- dať do prenájmu saunu a bufet na futbalovom štadióne a ponúknuť reklamu a získané 
prostriedky investovať do mládežníckeho športu 

- vzdáva sa svojej trénerskej mzdy v prospech klubu 

- navrhuje pozvať na najbližšie stretnutie riaditeľa FK Mesto Prievidza p. Jána Miklošku 
a pokúsiť sa spoločne nájsť východiská pre prievidzský  futbal 

P. Bucák – finančné prostriedky sa momentálne z rozpočtu mesta na žiacky futbal  a šport vo 
všeobecnosti poskytnúť nedajú. Vedenie mesta hľadá iné možnosti, ako klubom pomôcť – 
autobusová doprava na zápasy. Je potrebné zosumarizovať požiadavky na autobusovú 
dopravu do konca šk. roka + odhad do konca kalendárneho roka. 

- nutnosť spracovať koncepciu na oživenie činnosti futbalového klubu a hľadať rezervy na 
získavanie finančných prostriedkov 

- zvýšiť mesačné členské poplatky  

p. Hupka – na margo dlhu trénerom skonštatoval, že je potrebné spraviť každému trénerovi splátkový 
kalendár a postupne im dlžné prostriedky vyplácať. Nie je možné, aby tréneri vyberali od detí členské 
príspevky  a tieto si nechávali ako plat. Nedá sa  v tom takýmto spôsobom udržať poriadok. Peniaze 
musia ísť do klubu a potom následne ako mzda trénerom 

K bodu 4/ 

Rokovania komisie sa zúčastnila Mgr. Viera Dušičková, riaditeľka ZŠ Ul. Energetikov. Informovala 
prítomných  o systéme trénovania žiakov športových tried - futbal, o financovaní a  o využívaní 
športovísk v areáli školy. Poukázala na problém so získavaním aj talentovaných športovcov do ŠT. 
Medzi rodičmi panuje názor, že deti nedostanú tak kvalitné vzdelanie ako na iných školách a často 
svoje deti, čo je na škodu, nedajú do ŠT a neumožnia im tak rozvíjať ich talent. Škola dostáva financie 
z MŠ len na žiakov školy, avšak na zápasy sa stavajú aj hráči, ktorí nie sú žiakmi školy  a tieto za 
používanie  športovísk neplatia. Financie na učiteľov – trénerov škola dostáva z MŠ. 

p.Mačuha navrhol vyčleniť z rozpočtu mesta financie na trénerov, ktoré by neboli poukazované na 
účet klubu, ale priamo trénerom.  

p. Ugróczy informoval o strediskách záujmovej činnosti sú na 3 školách, financie dostávajú priamo od 
štátu na žiaka /funguje to ako pri CVČ/. Na ZŠ Ul. malonecpalská pre nedostatok žiakov ide stredisko 
do útlmu. Zdôraznil, že je potrebné zlepšiť spoluprácu vo vzťahu škola – športový klub. Informoval, že 
od 1.1. 2011 sa zvýšil príspevok na stravu žiakov športových tried. Potvrdil slová p. riaditeľky 
Dušičkovej, že niektoré školy umelo zadržiavajú talentovaných žiakov a nepustia ich do inej školy. Tu 
by malo mesto určitým spôsobom ovplyvniť situáciu, aby k tomu nedochádzalo.  

p.Hupka zdôraznil, že je potrebné dostať šport na školy. Mala by fungovať v rámci spoločenskej 
objednávky dlhodobá dohoda o financovaní medzi mestom a klubmi.  

K bodu 5/ 

Bucák – zistiť  u TJ a ŠK na území mesta, či majú záujem  využívať na bezplatné vedenie účtovníctva 
klubov kompetentných pracovníkov  mesta a ušetrené prostriedky tak  využívať podľa potreby na 
znižovanie iných nákladov klubu. 

- zistiť u športových klubov záujem využívať na tréningy plaváreň za zvýhodnenú cenu 

- akým spôsobom sú podávané projekty na granty? Pozvať na najbližšie rokovanie komisie 
Mgr. Ivana Bencu, projektového manažéra  



K bodu 6/ 

Členovia komisie prerokovali  žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2011  vo výške 5000€ od Mestského 
plaveckého klubu Prievidza. Nakoľko klub bezplatne využíva plaváreň  a komisia nedisponuje 
dostatočným množstvom finančných prostriedkov, neodporúča plaveckému klubu finančnú dotáciu. 
V prípade, že sa zúčastnia na medzinárodných pretekoch, komisia bude hľadať spôsob, ako klubu 
pomôcť.  

K bodu 7/ 

Budúce rokovanie sa uskutoční 14. 2. 2011 o 11.0é hodine v Olympijskom klube Prievidza. Na 
rokovanie prizvať riaditeľa FK Mesto Prievidza a Mgr. Ivana Bencu, projektového manažéra. 

 

 

Zapísala: Renáta Petrášová 

10. 02. 2011  

 

         Ing. Branislav Bucák 

         predseda komisie športu  

 

 

 


