
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza 11. apríla 2011 

 
 
 
Prítomní:    Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:   1. Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 
                   2. Prerokovanie žiadostí o fin. dotáciu 
                   3. Rôzne, záver 
 
K bodu 1/ 
      Komisia prerokovala materiály, ktoré budú obsahom rokovania MsZ  26. 04.  2011: 
- materiál č. 30/11 – Návrh Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku  MsZ v Prievidzi – komisia berie 

na vedomie materiál bez pripomienok a odporúča MsZ  schváliť Doplnok č. 1 k RP MsZ; 
- materiál č. 32/11 – Záverečný účet mesta  za rok 2010  a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta 

za rok 2010  -  komisia po prerokovaní odporúča MsZ materiál schváliť bez pripomienok; 
- materiál č 33/11 – Návrh I. úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2011 – komisia trvá na 

zvýšení rozpočtu na kapitole 08.0.1. 640.1 na zvýšení rozpočtu o 1000 €.  V meste pracuje veľké 
množstvo klubov, ktoré sa starajú o účelné využívanie voľného času detí a mládeže 
a prostredníctvom športu aj o rozvoj ich osobnosti. Všetky kluby majú v súčasnosti veľké problémy 
s financiami aj z dôvodu, že mnohí rodičia nezvládajú platiť za svoje deti členské príspevky 
a nedostávajú príspevky na činnosť zo združení. 

- materiál č. 36/11 – Zmeny a doplnky č. 13 ÚP mesta Prievidza a Doplnok č. 9 k VZN č. 31/1995 
o ÚP mesta – komisia m berie materiál na vedomie.   

-  materiál č. 38/11 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové 
plány záchranných prác – komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ  návrh  VZN schváliť bez 
pripomienok. 
 
K bodu 2/ 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti: 
Olympijský klub Prievidza už tradične v mesiaci máj organizuje masové podujatie „Beh 
olympijského dňa“. Bude tak aj v tomto roku. Nakoľko akcie sa každoročne zúčastňuje cca 1300 
detí, komisia odporúča vyplatiť účelovú dotáciu vo výške 100 € na čiastočné krytie nákladov – 
občerstvenie, organizačné zabezpečenie, ceny, doprava a pod. Účel bude bližšie určený v zmluve. 
 
Olympijský klub Prievidza žiadal finančný príspevok vo výške 100 € na Plaveckú štafetu 2011, 
ktorá sa uskutoční pod záštitou  AŠPV v októbri 2011. Nakoľko v súčasnosti komisia nedisponuje 
s dostatočným množstvom finančných prostriedkov, predmetnou žiadosťou sa bude zaoberať po 
úprave rozpočtu v II. polovici roka 2011. 
 
TJ SOKOL Prievidza – žiadosť o fin. príspevok na výmenu tatami, ktoré užívajú už 23 rokov. 
Komisia finančnú dotáciu zatiaľ neodporúča. V budúcnosti, pokiaľ budú priaznivejšie finančné 
podmienky sa žiadosťou bude opätovne zaoberať. 
 
K bodu 3/ 
Komisia prerokovala ponuku zapojiť sa 25. mája 2011 do akcie, ktorú organizuje AŠPV. Po 
prehodnotení situácie, hlavne finančnej,  komisia v tomto roku neodporúča zapojiť sa do 
celosvetovej akcie „Challenge day – Deň výzvy pre všetkých „. 
 
J. Cigaňák sa pýtal, ako dopadli rokovania ohľadne futbalu. B.Bucák informoval, že zatiaľ 
neprebehli. Keď sa tak stane, bude informovať komisiu. 



B.Bucák – zvolal na 21. 04. 2011 rokovanie komisie, ktoré bude venované výlučne obnove 
a aktualizácii webovej stránky mesta – šport. 
Bol stanovený pevný termín na stretnutie všetkých športových subjektov na území mesta spolu 
s komisiou športu, na ktorých budú TJ A ŠK  informované o činnosti komisie, spôsobe prideľovania 
dotácii a o možnostiach mesta poskytnúť pomoc v oblasti športu. Stretnutie sa uskutoční 16. mája 
2011 o 16.00 hodine  v Športovej hale Prievidza. Informácia okrem pozvánok bude zabezpečená aj 
prostredníctvom dostupných médií a osobným kontaktom. 
 
Komisia v zmysle výzvy mesta na predkladanie návrhov na udelenie ocenení ženám – obyvateľkám 
mesta Prievidza pri príležitosti osláv 240. výročia Vzbury prievidzských žien navrhuje oceniť tieto 
ženy – obyvateľky mesta: 
Beáta Cmarková – zástupkyňa riaditeľa III. ZŠ S. Chalupku – za dlhoročnú prácu v školstve a za 
aktívny podiel pri zabezpečovaní potrieb  športových tried na škole. 
 
Mária Hausnerová – za dlhoročnú prácu s deťmi - trénerka plávania a za reprezentáciu mesta na 
rôznych plaveckých súťažiach veteránov organizovaných nielen doma, ale aj v zahraničí. 
 
Jitka Hejtmánková -  MŠ Benického – za dlhoročnú prácu s deťmi v oblasti športu a za aktívnu 
činnosť v oblasti ZRTVŠ – charakteristiku dodá P. Dadík 
Vlasta Švikruhová – Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – zápasnícky klub, olympijský klub – 
charakteristiku dodá p. Dadík 
 
Anna Jarábková – telocvikárka na Obchodnej akadémii Prievidza – charakteristiku dodá riaditeľ 
OA p. Vida 
 
Mária Prelovská – telocvikárka ZŠ Malonecpalská 
 
MUDr. Cigaňák navrhuje oceniť MUDr.Emíliu Medlíkovú , ktorá najskôr pracovala v bojnickej 
nemocnici na oddelení ARO a posledných cca 20 rokov pracuje ako  obvodná lekárka. Ďalej 
navrhuje oceniť  poslankyne MsZ Prievidza : MUDr. Silviu Hrnkovú  a Dr. Eleonóvu Porubcovú 
za ich podiel pri rozvoji mesta Prievidza a p. Gabrielu Čechovú – predsedníčku ZO zdravotne 
postihnutých. 
 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
14. 04. 2011  
         Ing. Branislav Bucák 
         predseda komisie športu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÁVRH 

na udelenie ocenení ženám – obyvateľkám mesta Prievidza pri príležitosti osláv 
240. výročia Vzbury prievidzských žien  

 
 

Komisia športu  pri príležitosti osláv 240. výročia  Vzbury prievidzských žien navrhuje oceniť tieto 
ženy – obyvateľky mesta: 
 
 
Beáta Cmarková – zástupkyňa riaditeľa III. ZŠ S. Chalupku – za dlhoročnú prácu v školstve a za 
aktívny podiel pri zabezpečovaní potrieb  športových tried na škole. 
 
Mária Hausnerová – za dlhoročnú prácu s deťmi - trénerka plávania a za reprezentáciu mesta na 
rôznych plaveckých súťažiach veteránov organizovaných nielen doma, ale aj v zahraničí. 
 
Jitka Hejtmánková -  MŠ Benického – za dlhoročnú prácu s deťmi v oblasti športu a za aktívnu 
činnosť v oblasti ZRTVŠ – charakteristiku dodá P. Dadík 
Vlasta Švikruhová – Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – zápasnícky klub, olympijský klub – 
charakteristiku dodá p. Dadík 
 
Anna Jarábková – telocvikárka na Obchodnej akadémii Prievidza – charakteristiku dodá riaditeľ 
OA p. Vida 
 
Mária Prelovská – telocvikárka ZŠ Malonecpalská 
 
MUDr. Cigaňák navrhuje oceniť MUDr.Emíliu Medlíkovú , ktorá najskôr pracovala v bojnickej 
nemocnici na oddelení ARO a posledných cca 20 rokov pracuje ako  obvodná lekárka. Ďalej 
navrhuje oceniť  poslankyne MsZ Prievidza : MUDr. Silviu Hrnkovú  a Dr. Eleonóvu Porubcovú 
za ich podiel pri rozvoji mesta Prievidza a p. Gabrielu Čechovú – predsedníčku ZO zdravotne 
postihnutých. 
 
 
Spracovala: Renáta Petrášová 
18. 04. 2011 
 
         Ing. Branislav Bucák 
         predseda komisie športu 
 
 
 
 


