ZÁPISNICA
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza 13. 09. 2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : Otvorenie
Financovanie mládežníckeho športu
Prerokovanie materiálov predkladaných do orgánov mesta
Prerokovanie žiadostí
Záver

K bodu 1/
Rokovanie komisie za prítomnosti primátorky mesta a zástupcu primátorky otvoril jej predseda
a oboznámil prítomných s programom rokovania.
K bodu 2/
Rokovania komisie sa zúčastnila primátorka mesta spolu so svojím zástupcom. Hlavným bodom
tohto stretnutia bolo financovanie mládežníckeho športu na rok 2013
Primátorka informovala prítomných o iniciatívach ZMOS, aby bol prijatý zákon o športe, kde by
s šport ako celok riešil už na najnižšej úrovni. Ďalej poukázala na to, že nemá pocit, že by mesto na
šport v tomto roku dalo menej eur ako v r.2011. Prostredníctvom CVČ bolo na šport vyčlenených
zhruba 66 000 €. Tie v tomto sú používané hlavne na trénerov a materiálové vybavenie, kým v roku
minulom to bolo 65 000 € hlavne na oddlženie dopravy v SAD Prievidza, ale aj u iných dopravcov.
Ďalej skonštatovala, že do budúcnosti chce mesto zachovať podporu športu minimálne na tohtoročnej
úrovni. Ďalej skonštatovala, že mesto netlačí školy k tomu, aby od našich klubov vyberali komerčné
nájmy za telocvične ako od verejnosti. Tu poslanec Vida poznamenal, že všetko záleží od vzájomnej
dohody s riaditeľom školy a klubom. Primátorka zároveň požiadala členov komisie a hlavne športové
kluby o zhovievavosť, pretože mesto má finančné problémy a zatiaľ nevie na šport vyčleniť viac
finančných prostriedkov.
Zástupca primátorky mesta sa stotožnil s primátorkou a poznamenal, že telocvične by sa po
vzájomnej dohode pre kluby mohli poskytovať za náklady. V tomto duchu bude informovať
riaditeľov základných škôl na riaditeľskej porade. Ďalej skonštatoval, že na nákladoch by sa mali
podieľať aj obce, z ktorých deti sú členmi klubov a na ktoré CVČ nedostáva z ministerstva dotácie,
pretože nemajú trvalý pobyt v PD. Je to zhruba 20 % detí. Ďalej odporučil hľadať rezervy
a prostredníctvom dotácii z TSK.
Predseda komisie skonštatoval, že mestá dostávajú od štátu peniaze na deti do 15 rokov. Dotácie od
15-18 rokov idú do TSK Bolo by zaujímavé zistiť, čo sa ďalej robí s týmito peniazmi. Ďalej
informoval prítomných, že do mesta prišlo viac ako 190 € na dieťa. Každé dieťa do CVČ
prinesie mesačne 2 €. Snahou mesta je vytvoriť také podmienky na šport, aby deti pre nedostatok
financií nemuseli z klubov odchádzať. Na jedno z najbližších rokovaní komisie športu odporúča
pozvať poslancov TSK a požiadať ich o pomoc pri získavaní dotácie na šport.
Dano Mačuha navrhol vyčleniť z mesta balík peňazí, ktorý by išiel výlučne na financovanie športu.
Zdôraznil potrebu riešiť jeho prerozdelenie veľmi individuálne. Na to predseda komisie reagoval
informáciou, že balík sa bude skladať z dvoch častí. Jedna bude fixná / príspevok na dieťa/ a druhá
pohyblivá – závislá od nákladov na dopravu a súťaže, akú kluby hrajú.

Peter Hupka informoval o problémoch, s ktorými sa stretáva mládežnícky basketbal. Rodičia platia
členské 25 €/mesačne a aj tak to nepostačuje a už opäť majú problém s úhradou faktúr za dopravu.
Detí zaujímajúcich sa o basketbal pribúda, na trénovanie sú nútení využívať telocvične. V poslednom
období sa čoraz častejšie stretávajú s tým, že rodičia berú deti z klubu aj napriek ich talentu a dávajú
ich do iných športových klubov, ktoré nie sú tak finančne náročné. Je problém nájsť sponzora a od
rodičov viac pýtať nemôžu. BK BC mládež iniciuje zriadenie tréningových centier mládeže a jedno
z nich sa snažia dostať aj do Prievidze. Tu vidí možnosť, ako by sa dalo pomôcť. Najdrahšou
vekovou kategóriou sú juniori a kadeti. Ich by mal financovať TSK. Kam idú peniaze určené na
mládež?
Jaroslav Cigaňák vyjadril obavy, že ak sa nepodporí mládežnícky šport, deti sa dostanú na ulice
a začnú drogovať. Odporúča ponúknuť ľuďom možnosti športovať a tí keď budú vidieť snahu mesta,
nebudú z PD utekať, ale založia si svoje rodiny tu. Ďalej trvá na tom, že všetky športové kluby by
mali mať vo svojom názve „Prievidza“, pretože nie všetci vedia, kde je horná Nitra /na margo
vyhlásenia najúspešnejších športovcov a futbalového klubu/. Čo sa týka problémov pri rušení škôl
poukázal na zmennosť vyučovania v minulosti. Zároveň skonštatoval, že učiteľom je potrebné po
zrušení škôl zabezpečiť prácu na inej škole a zvýšiť im platy a oni sami budú iniciovať zrušenie škôl.
Marian Jakubis na margo vymáhania peňazí z obcí ako príspevku na ich športujúcu mládež našich
kluboch – nevie si dosť dobre predstaviť mechanizmus platenia a vymáhania peňazí. Odporúča zistiť,
aké sú skutočné náklady klubov a tiež aj toky financovania klubov.
K bodu 3/
Predseda informoval, že na MsZ neprešiel materiál týkajúci sa Štatútu Vyhlásenia športovcov hornej
Nitry. Výhrady v MsZ boli k názvu. Odporúčajú názov Štatút Vyhlásenia najúspešnejších športovcov
okresu Prievidza. Jozef Dadík skonštatoval, že to nie je problém, materiál prepracujú a pripravia na
schválenie do orgánov mesta.
Materiál č. 69/12 – VZN č. 130/2012, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní
zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza – VZN sa predkladá na zrušenie z dôvodu jeho
nezákonnosti. Komisia po hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča MsZ VZN č. 54/2000 zrušiť.
K bodu 4/
Komisia prerokovala žiadosť Športového klubu Fitness free Prievidza o zaradenie ŠK do
tréningového plánu v ŠH CITY ARENA na šk.rok 2012/2013. Komisia odporúča zaradenie
a prítomný zástupca CITY ARENA Daniel Mačuha informoval, že pre klub už boli vyčlenené
hodiny na trénovanie.
Komisia prerokovala žiadosť FK Veľká Lehôtka na čiastočné krytie nákladov spojených
s futbalovým turnajom pod záštitou primátorky mesta. Komisia odporučila schváliť dotáciu vo výške
150 € na čiastočné krytie nákladov spojených s turnajom.
Zapísala: Renáta Petrášová
15. 09. 2012
Ing. Branislav Bucák
predseda komisie športu

