ZÁPISNICA
z rokovania komisie športu pri MsZ v Prievidzi dňa 30. 03. 2011
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí o finančnú dotáciu
3. Rôzne
4. Záver
K bodu 1/
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie športu. Hneď v úvode požiadal všetkých členov
komisie spoluprácu pri aktualizácii webovej stránky mesta v oblasti športu. Zdôraznil nutnosť
zaktualizovať, doplniť a rozšíriť
informácie, ktoré by mohli
byť prínosom pre
informovanosť obyvateľov a všetkých, ktorí tieto stránky navštívia.
Ľ. Vida navrhol rozposlať na športové kluby ponuku, aby sa aj oni podieľali svojimi návrhmi
na tvorbe stránky. Ďalej navrhol uverejniť na stránke mesta zoznam všetkých TJ a ŠK
s odkazom na ich webové stránky.
K bodu 2/
Klub Pampúch žiada o finančnú dotáciu na čiastočné krytie nákladov spojených s účasťou na
World Games 2011 v Taliansku. Je to už 23. ročník Svetových hier v Interkrose a konať sa
bude v dňoch 2. – 7. 8. 2011. Komisia odporúča schváliť finančnú dotáciu vo výške 100 €.
Slovenský korfbalový klub „Dolphins“ žiada finančnú dotáciu na organizovanie 10. ročníka
MAYOR CUP 2011 O pohár primátorky mesta, ktoré sa v tomto roku uskutoční v Prievidzi.
Komisia odporúča na tento medzinárodný turnaj poskytnúť bezplatne priestory športovej haly
a finančnú dotáciu vo výške 100 € na zakúpenie trofejí.
Ing. Peter Manasil a Mária Hausnerová žiadajú finančnú dotáciu na čiastočné krytie nákladov
spojených s ich účasťou na Majstrovstvách Európy v plávaní masters, ktoré sa uskutočnia
v septembri na Ukrajine /Jalta/. Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 60 € ako
príspevok na zakúpenie leteniek.
Karate klub Prievidza – FKŠ – komisia zatiaľ neodporúča žiadnu finančnú dotáciu, nakoľko
nepodporuje komplexne činnosť klubov. V prípade, že klub bude organizovať, prípadne sa
zúčastní konkrétneho podujatia, treba napísať novú žiadosť s aktuálnym rozpočtom na
uvedenú akciu.
K bodu 3/
B.Bucák
– komisia sa nebude podieľať na spracovaní spoločného projektu pre deti z
materských škôl, nakoľko nie je záujem zo strany viacerých klubov pracovať
s deťmi z MŠ. Hokejový klub, ktorý jediný prejavil záujem, si vypracuje
projekt organizovania kurzov korčuľovania samostatne.
- informoval komisiu o rokovaní s primátorkou mesta. Zatiaľ sa neuvažuje o založení
žiadneho spoločného združenia, ktoré by zastrešovalo šport v meste. Na tento účel zatiaľ slúži
komisia športu.

- navrhuje zvolať spoločné stretnutie komisie športu a zástupcov všetkých TJ a ŠK na území
mesta, kde im bude podaná informácia o možnosti využívať CVČ prostredníctvom ktorého je
možnosť čiastočne hradiť mzdy trénerov žiackych športových družstiev. Na stretnutie, ktoré
sa uskutoční 16. mája v športovej hale treba prizvať aj riaditeľku CVČ a je treba mať už
konkrétne materiály a informácie pre zástupcov klubov.
J.Cigaňák
- poukázal na nutnosť podporovať detský šport, pretože šport je nutný pre zdravý vývoj
populácie. Radšej dať peniaze na športoviská ako na údržbu ciest, aby deti mali možnosť
športovať nielen v školách, ale aj na sídliskových ihriskách. Pokiaľ im túto možnosť nedáme,
budú čoraz viac sedieť pri počítačoch, čo nie je pre ich zdravý rast dobré.
B.Bucák
- mesto má eminentný záujem na podporovaní športu. Snaží sa klubom vychádzať v ústrety
aj napriek zlej finančnej situácii. V súčasnosti pomoc spočíva hlavne v poskytnutí bezplatnej
dopravy na zápasy pre žiakov. Seniorský šport vzhľadom na nedostatok prostriedkov sa zatiaľ
podporovať nebude, avšak v budúcnosti sa to nevylučuje.
J.Cigaňák
- mesto by malo dosledovať, či peniaze, ktoré posiela na kluby, sú naozaj využívané na účel,
na ktoré boli určené. Mesto by malo nejakým spôsobom zaručiť istý, aspoň minimálny príjem
aj seniorským hráčom. Kluby musia mať aj seniorský šport /futbal/, pretože aj to je
motiváciou pre deti. Potom by zostávali v domácich kluboch a neodchádzali by talenty, ktoré
sú vychované doma, hrať tam, kde im budú poskytnuté lepšie podmienky. Šport učí deti aj
prehrávať a to je často dôležitejšie, ako vyhrávať. A práve v tom je jedna z nezastupiteľných
úloh trénerov.
- žiada mesto, aby hľadalo prostriedky na financovanie futbalového klubu, aby sa do nášho
mesta opäť vrátil seniorský futbal. Futbal má v Prievidzi viac ako 90 ročnú tradíciu a zaslúži
si, aby sa opäť vrátil na naše ihrisko a aby bol motívom pre mladú, nastupujúcu generáciu
futbalistov.
P. Hupka
- dohodnúť s vedením mesta a riaditeľmi základných škôl kritériá pre poskytovanie telocviční
na tréningový proces
- vyzval členov komisie, aby sa dôrazne zasadzovala o to, aby mesto vyčlenilo na šport zo
svojho rozpočtu dostatok finančných prostriedkov na podporu športu.
Zapísala: Renáta Petrášová
02.04. 2011

Branislav Bucák
predseda komisie športu

