
ZÁPISNICAZÁPISNICAZÁPISNICAZÁPISNICA    
z rokovania komisie športu pri MsZ v Prievidzi  27. januára 2011 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:  1. Otvorenie 
        2. Informácia  o samostatnej komisii športu 
        3. Informácia o činnosti CVČ v oblasti športu 
        4. Žiadosti 
        5. Rôzne 
        6. Záver 
 
KKKK    bodu 1/bodu 1/bodu 1/bodu 1/    
Rokovanie komisie športu otvoril a viedol jej predseda Ing. Branislav Bucák. 
Privítal  hostí – p. Helenu Dadíkovú, zástupkyňu primátorky mesta a p. mgr. 
Boženu  Gatialovú, riaditeľku CVČ. 
 
KKKK    bodu 2/bodu 2/bodu 2/bodu 2/    
Pani Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta informovala prítomných 
o potrebe vytvorenia samostatnej komisie športu. V tejto oblasti sa nakumulovalo 
za posledné obdobie veľa problémov, ktoré treba riešiť a venovať im zvýšenú 
pozornosť. Zdôraznila nutnosť spracovania koncepcie športu v meste Prievidza 
a vyprofilovať prioritné športy, na ktoré bude zameraná hlavná pozornosť. 
Zdôraznila však, že pozornosť musí byť venovaná všetkým športovým subjektom 
na území mesta. Oboznámila prítomných s rozpočtom mesta na rok 2011 v oblasti 
športu. Zdôraznila, že je potrebné hľadať možnosti financovania hlavne 
mládežníckeho športu – okrem rôznych možností získania príspevkov  od štátu aj 
formou darov od sponzorov. Formou sponzorov odporučila riešiť aj financovanie 
športu v kategórii dospelých a prisľúbila v hľadaní sponzorov aj pomoc vedenia 
mesta. 
 
KKKK    bodu 3/bodu 3/bodu 3/bodu 3/    
Riaditeľka Centra voľného času Spektrum Mgr. Božena  Gatialová informovala 
členov komisie o  možnostiach financovania mládežníckeho športu 
prostredníctvom CVČ. Sem chodia finančné prostriedky od štátu. CVČ má 
spracované kritériá a stanovený koeficient na prerozdeľovanie financií do 
jednotlivých záujmových útvarov /krúžkov/ . Veková kategória detí a mládeže, 
ktorá môže využívať tieto prostriedky  je od 5-15 rokov. Na činnosť staršej 
mládeže sú financie posielané na TSK. 

- upozornila prítomných, že do 15. 9. 2011 je potrebné odovzdať na CVČ 
prihlášky jednotlivých záujmových útvarov 

- využívať na financovanie športu aj vzdelávacie poukazy 
- snaha získať finančné prostriedky prostredníctvom sponzorov cez reklamu 
- športové kluby majú možnosť čerpať financie priamo od štátu cez príslušné  

ministerstvo 



- upozornila na nutnosť prostredníctvom športových klubov zosumarizovať 
počty členov – pasportizácia. Zo štátu môže byť príspevok použitý len na 
jedno dieťa a nezáleží na tom, v koľkých športoch sa angažuje. 

- na tréningoch  sa  vypisujú triedne knihy ako doklad o tréningu  /dátum, 
stručné zhodnotenie hodiny/ 

 
P. Dadíková odporučila p. Gatialovej  doručiť na mesto materiály ohľadne 
financovania mládežn. športu, ktoré sú  v legislatívnom konaní, aby mesto mohlo  
hľadať pomoc pri ich schvaľovacom procese. 
 
KKKK    bodu 4/bodu 4/bodu 4/bodu 4/    
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti TJ a ŠK 
 

1. Mestská únia malého futbalu -  Matúš Richter: žiadosť o bezplatné využitie 
prievidzskej športovej haly na celodenný futbalový turnaj dňa 27. 02. 2011 
v čase od 8.00 – 21.00 hod. Komisia odporúča po dohode 
s prevádzkovateľom City arény poskytnúť športovú halu na tento turnaj 
bezplatne.  

2. Fragaria cup – medzinárodný futbalový turnaj mládeže vo futbale  
v termíne 3. – 7. júla 2011 v Prešove. Organizátor oslovil mesto, aby 
prostredníctvom finančnej dotácie umožnilo účasť žiakov na tomto turnaji. 
Žiadosť však nespĺňa kritériá, ktoré stanovuje VZN  č.    o transferoch. 
Mesto nemôže na základe žiadosti žiadateľa, ktorý nemá trvalé sídlo na 
území Prievidza,  poskytnúť finančný príspevok. Žiadosť bude postúpená 
na futbalový klub Prievidza  na zváženie a následne, na ich podnet, sa ňou 
bude komisia zaoberať.  

3. Olympijský klub Prievidza – žiadosť o pomoc pri zabezpečení vyhlásení 
najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov mesta 
a okresu Prievidza. Žiadosť na pokyn vedenia mesta postupujeme priamo 
na vedenie mesta a príspevok bude riešený prostredníctvom sponzorov.  

4. Rodičia žiakov a žiaci VII. ročníka športovej hokejovej triedy ZŠ na ul. S. 
Chalúpku žiadajú  podporiť hokejový turnaj žiakov v dňoch 18.3. -
20.3.2011. nakoľko nie je zo žiadosti  zrejmé, akú podporu potrebujú, 
žiadosť bude vrátená na doplnenie. 

 
KKKK    bodu bodu bodu bodu 5555////    

- vyzvať prostredníctvom dostupných prostriedkov všetky športové kluby na 
území mesta k predloženiu dokladu o registrácii klubu – dôkaz ich právnej 
existencie 

- spracovať prehľad o všetkých športových subjektoch na území mesta 
- navrhnúť  tlačivo – žiadosť o poskytnutí finančnej dotácie TJ a ŠK 
- informácia o ŠŠS – nakoľko členovia komisie nemali presnú informáciu 

o financovaní  stredísk, na budúce rokovanie  bude prizvaný p. Viliam 
Ugróczy a riaditelia športových ZŠ, ktorí podajú komisii informáciu 
o činnosti a financovaní ŠŠS 

- sústrediť požiadavky športových  klubov – mládežnícky šport na dotácie, 
prípadne inú pomoc  na referáte športu. Následne tieto budú hromadne 
prerokované na porade s riaditeľmi ZŠ 



- p. Bucák  informoval, že jednou z foriem pomoci klubom zo strany mesta 
bude aj zvýhodnené zabezpečenie autobusovej dopravy prostredníctvom 
SAD, ktorá vie počkať s realizáciou platieb za dopravu. Uvedené bolo 
prerokované ešte začiatkom januára pani primátorkou a viceprimátorkou 
s vedením SAD a informácia odznela ešte na 1. rokovaní komisie  kultúry, 
vzdelávania a športu  

 
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za 
rok 2010. P. Dadík informoval prítomných členov komisie o návrhu Ing. Bucáka, 
predsedu komisie,  na ocenenie športovcov za mesto Prievidza. 

- jednotlivci dospelí:  Michal Hromek, ŠK  KICKBOX  IDRANYI 
- tréneri dospelí : Vladimír Idrányi, ŠK  KICKBOX  IDRANYI 
- kolektív : BC Prievidza mládež starší žiaci 
- jednotlivci mládež : Nina Chovancová, Karate klub FKŠ Prievidza 

Členovia komisie s návrhom súhlasili a navrhli doplniť ešte zvláštne ocenenie pre 
Organizačný výbor MS 2010 v bezmotorovom lietaní. 
 
 
 
 Zapísala : Renáta Petrášová 
31. január 2011  
 
 
        Ing. Branislav Bucák 
        predseda komisie športu 


