
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu dňa 18. 07. 2013 

 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:  Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 
   Informácia o streetballovom turnaji 
  Rôzne 
 
K bodu 1/ 
Dodatok č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri 
materských a základných školách – materiál predložila členom komisie Mgr. Vlasta Miklasová. 
Komisia návrh dodatku berie na vedomie,  dáva však na zváženie v bode A oddiel I. bod 5. , či je 
nutné pri prihlásení dieťaťa na ďalší predmet robiť posúdenie talentových predpokladov žiaka. 
 
K bodu 2/ 
Predseda komisie informoval o pripravovanom streetballovom turnaji, ktorý sa bude konať v sobotu 
17. augusta na Námestí slobody. Riaditeľka KaSS  požiadala  komisiu o aktívnu spoluprácu pri 
zabezpečení turnaja –  
- odborný zástupca basket. klubu prítomný počas celého turnaja (rozlosovanie, vyhlasovanie    
mužstiev, rozhodovanie, odborná garancia podujatia ... ) 
- zástupcovia mládežníckeho basketbalu pomoc pri montáži mobilných košov, stopovanie času ... 
- účasť poslancov a členov komisie minimálne na otvorení a ukončení podujatia 
- zabezpečiť poháre pre prvé tri  miesta 
Ing. Hupka – nultý ročník zabezpečoval za basketbalový klub mládež p. Jelačič, ktorý však v termíne 
konania 1.ročníka nebude prítomný. Zaujímal sa o to, kto je vlastne hlavným organizátorom turnaja. 
Nevylúčil možnosť spolupráce ... 
 
K bodu 3/ 
Nakoľko v úvode rokovania bola prítomná Mgr. Miklasová, smerovali k nej aj otázky týkajúce sa 
CVČ  a MŠ Mišúta: 
- akým spôsobom sú hradené prevádzkové náklady v objekte, kde sídli CVČ a MsP Prievidza ,  
- či je možné zabezpečiť reguláciu kúrenia, keď sa priestory nevyužívajú 
- či by nebolo vhodné presťahovať CVČ do iných priestorov ZŠ. 
Mgr. Miklasová reagovala na otázky nasledovne: 
Prevádzkové náklady sú rozdelené medzi CVČ a MsP. Presťahovanie CVČ do iných priestorov by 
nebolo vhodné, pretože do súčasných priestorov investovali už nemalé finančné prostriedky a za 
pomoci rodičov a sponzorov zabezpečili mnohé úpravy, ktoré by v iných priestoroch opäť museli 
realizovať.  Čo sa týka regulácie kúrenia, zatiaľ to možné nie je, pretože vykurovanie  je spoločné  
s priestormi, ktoré využíva mestská polícia.  
Mgr. Vida otvoril aj personálnu otázku CVČ, avšak touto oblasťou sa komisia  nezaoberala, pretože 
je to výlučne záležitosť riaditeľky CVČ, ktoré je samostatným právnym subjektom. 
Ing. Bucák vidí problémy, ktoré sa vyskytujú v spolupráci s CVČ v nie práve najlepšej komunikácii 
s riaditeľkou zariadenia.  
 
Čo sa týka MŠ Mišúta, Ing. Bucák  sa zaujímal, v akom časovom horizonte budú zabezpečené 
preliezky v areáli MŠ.  Zaujímal sa aj o to, kedy dostane MŠ dotáciu, ktorú jej schválila v marci 
komisia športu. 



 P. Miklasová informovala, že je vypísané výberové konanie a po jeho ukončení budú preliezky 
osadené.  
 
Ing. Bucák informoval členov komisie o zmene názvu TJ Stavbár Prievidza. Do nového súťažného 
ročníka 2013-2014 klub vstupuje s názvom Volejbalový klub Prievidza. Štatutármi klubu zostávajú 
p. Peter Štepánek a Mgr. Juraj Tasch.  Informoval aj o zmenách v hokejovom klube MŠHK, kde sa 
vymenilo vedenie. 
 
Predseda komisie zisťoval u členov komisie, ktorí sú zároveň predstaviteľmi klubov, či im vyhovuje 
súčasný model podpory mládežníckeho športu, t.j. podpora prostredníctvom CVČ, alebo by privítali 
zmenu a dotácie by boli priamo vyplácané na kluby z mestského rozpočtu. 
 
Predseda komisie  informoval  o pripravovanom zámere vlády na rekonštrukciu, resp. modernizáciu  
už existujúcich futbalových štadiónov prostredníctvom dotácií z eurofondov. Prievidzský futbalový 
štadión bude jedným z tých, ktorého by sa mohla táto rekonštrukcia bude týkať. 
 
MUDr. Cigaňák navrhuje vytipovať vhodné miesto a postaviť nový futbalový štadión. Možno by to 
bolo aj lacnejšie.  Nakoľko klub má neustále problémy s priestormi na trénovanie, starý  štadión by 
mohol slúžiť ako tréningový areál. 
MUDr. Cigaňák opätovne žiada vyvolať rokovanie s majiteľom futbalového klubu FC Baník Horná 
Nitra, s.r.o. s tým, aby pouvažoval nad zmenou názvu klubu na FK Prievidza-Handlová, pretože zo 
súčasného názvu nie všetkým musí byť zrejmé, že je to prievidzsko-handkovský klub. 
 
R. Frimmel opätovne navrhuje osadiť informatívne smerové tabule k jednotlivým športoviskám na 
území mesta. Zároveň žiada aj o spätnú informáciu, či  a ako sa jeho návrh bude riešiť. 
 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
V Prievidzi 19. 7. 2013 
 
 
 
         Ing. Branislav Bucák 
         predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


