
Zápisnica 
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza dňa 04. júla 2012 

 
 
Prítomní :  Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program :  Otvorenie 
                   Príprava charitatívneho behu 
                   Prerokovanie žiadostí 
                   Rôzne, záver 
 
K bodu 1/ 
Rokovanie komisie otvoril a prítomných s programom oboznámil predseda komisie 
 
K bodu 2/ 
Už na rokovaní komisie 13. júna 2012 informoval predseda komisie prítomných členov o zámere 
zorganizovať charitatívny beh v meste Prievidza, výťažok z ktorého by bol venovaný vybranému 
oddeleniu bojnickej nemocnice. Nakoľko primátorku mesta so žiadosťou o pomoc oslovila primárka 
oddelenia ARO MUDr. Mária Šramková, PhD, odznel návrh, aby výťažok z behu bol venovaný 
práve tomuto oddeleniu. Pani primárka sa na pozvanie predsedu p. Bucáka zúčastnila aj rokovania 
komisie a prítomných oboznámila s ťažkou situáciou na oddelení. Po vzájomnej diskusii odznelo 
mnoho návrhov, ktoré budú v čo najkratšom termíne spracované, aby sa mohlo začať s prípravou 
akcie.  
 
K bodu 3/ 
Komisia prerokovala žiadosti o finančnú podporu klubov s nasledovným stanoviskom: 
OZ BC Prievidza mládež odporúča vyplatiť finančný príspevok vo výške 400 € na krytie časti 
nákladov spojených  s organizovaním Finálového turnaja Majstrovstiev SR v basketbale mladších 
žiakov v Prievidzi a na financovanie účasti družstva kadetov na záverečnom turnaji štyroch 
v Bratislave. 
 
Komisia odporúča Olympijskému klubu Prievidza vyplatiť príspevok vo výške 600 € na krytie 
časti nákladov spojených s Vyhlásením najúspešnejších športovcov za rok 2011. Ďalej odporúča 
dotáciu vo výške 100 € na už pravidelne sa opakujúce podujatie pre žiakov základných škôl v meste 
Beh olympijského dňa.  
Na organizovanie 19. ročníka  Memoriálu A. Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov dotáciu   
n e o d p o r ú č a . 
 
Mestskému športovému hokejovému klubu mládež Prievidza, n.o.  odporúča finančnú dotáciu vo 
výške 100 € na krytie časti nákladov spojených s organizovaním Majstrovstiev Slovenska starších 
žiakov. 
 
Komisia n e o d p o r ú č a finančnú dotáciu p. Františkovi Čížovi,  ktorý sa zúčastnil 11. MS v behu 
do vrchu veteránov v Nemecku . Prioritou komisie je podporovať hlavne detský a mládežnícky šport  
a nie veteránov.  
 
Komisia n e o d p o r ú č a finančnú dotáciu TJ SOKOL PRIEVIDZA  na realizáciu športových 
aktivít v roku 2012,  nakoľko mesto podporuje klub prostredníctvom CVČ Spektrum, odkiaľ môžu 
čerpať aj finančné prostriedky na dopravu na turnaje.  
 
 



Komisia odporúča Futsalovému clubu Prievidza finančnú dotáciu vo výške 150 €  na krytie časti 
nákladov spojených s organizovaním Slovenského pohára vo futsale FINAL FOUR v City Aréne 
Prievidza. 
 
Komisia odporúča Zápasníckemu klubu Baník Prievidza finančnú dotáciu vo výške 200 € 
spojených s účasťou mládežníckych družstiev na 40. ročníku Medzinárodného turnaja mládeže 
v zápasení vo voľnom štýle. Druhou žiadosťou ZK Baník Prievidza, kde žiadajú 3000 € na cestovné, 
štartovné, stravné a ubytovanie mládežníckych družstiev sa bude komisia zaoberať až po úprave 
rozpočtu.  
 
Komisia odporúča uvoľniť z rozpočtu mesta – komisia športu 750 € na úhradu časti nákladov 
spojených s vybudovaním skejt parku , o zriadenie ktorého sa zasadzujú hlavne mladí ľudia, ktorí 
v našom meste momentálne nemajú  možnosť venovať sa tomuto športu.  
 
Komisia odporúča uvoľniť zo svojho rozpočtu 300 € na zakúpenie materiálu potrebného na realizáciu 
revitalizácie ďalších detských ihrísk v meste. Súčasne navrhuje požiadať o finančnú pomoc vo výške 
200 € aj komisiu mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ Prievidza. 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
09. 07. 2012  
 
          Ing. Branislav Bucák 
          Predseda KŠ 


