
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu zo d ňa 17. 01. 2012 

 
 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:      1. Otvorenie 
  2. Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 
  3. Prerokovanie žiadostí 
  4. Rôzne 

5. Záver 
 
 

K bodu 1/  
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie. Prítomných členov oboznámil s programom 
rokovania.  
 
K bodu 2/  
Mat. č. 1/12 – Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 123/11 o verej. kult. podujatiach – komisia návrh  
doplnku prerokovala bez pripomienok a  odporúča MsZ návrh doplnku schváliť. 
Mat. č. 3/12 – Návrh na zrušenie VZN č. 16/93 o verejných aukciách  – komisia návrh 
prerokovala bez pripomienok  a odporúča MsZ  VZN  č. 16/93 zrušiť. 
Mat. č. 4/12 – Doplnok č. 2 k IS -  65 Pravidlá na predaj a nájom majetku m esta Prievidza   
po prerokovaní  návrhu doplnku odporúča MsZ schváliť doplnok  k internej smernici bez 
pripomienok. 
Mat. č. 5/12 – Doplnok č. 1 k IS -  66 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  Prievidza  – 
komisia  materiál prerokovala bez pripomienok a  odporúča MsZ doplnok k IS - 66 schváliť.  
 
Uznesenie:  komisia športu odporúča MsZ  materiály, ktoré budú predmetom jeho rokovania na 
zasadnutí 31. 01. 2012,  schváliť bez pripomienok. 
 
K bodu 3/  
Komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie účelových dotácií. 
- Olympijský klub regiónu  žiada dotáciu vo výške 600 € na krytie časti nákladov spojených 

s prípravou a organizovaním Vyhlásenia športovcov regiónu   za rok 2011. 
- Zápasnícky klub Baník Prievidza žiada dotáciu vo výške 3000 €  na krytie nákladov spojených 

s dopravou, štartovným, ubytovaním a stravným pre detské a mládežnícke družstvá 
- Mestský športový hokejový klub –mládež – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 100 € na 

zakúpenie cien – Medzinárodný hokejový turnaj žiakov 8. ročníkov za účasti družstiev 
z Nemecka, Talianska a Česka. 

Komisia uvedené žiadosti berie na vedomie, no nakoľko v súčasnosti nedisponuje v rámci 
rozpočtu mesta žiadnymi financiami, bude sa žiadosťami opätovne zaoberať v prípade úpravy 
rozpočtu. 
 
Komisia prerokovala štyri žiadosti FC Baník Horná Nitra o odpustenie poplatku za športovú halu, 
v ktorej budú organizovať halový futbal – štyri turnaje- predprípravka, prípravka, mladší a starší 
žiaci. Člen komisie a zároveň aj správca City arény skonštatoval, že to vzhľadom na nedostatok 
finančných prostriedkov a kapacitu len 50 voľných hodín nebude možné. Môže im však poskytnúť 
zľavu, t.j. 12 €/hodinu. 4lenka komisie a zástupkyňa FC Baník Horná Nitra. P. Znamenáková 
s takýmto riešením súhlasila a ostatní členovia komisie k uvedenému riešeniu nemali žiadne 
pripomienky.   
 
 
 



K bodu 4/  
Komisia sa zaoberala návrhom a výberom najlepších športovcov - prievidžanov na ocenenie za 
rok 2011.  
V kategórii kolektív  odporúča oceniť družstvo starších žiakov  BK BC- mládež, ktorí získali titul 
Majster Slovenska 2011. 
V kategórii  tréner  odporúča oceniť trénera klubu Kickbox Idranyi – p. Vladimíra Idranyiho, ktorý 
dosiahol vynikajúce výsledky na poste trénera a je aj reprezentačným trénerom. 
V kategórii mládežníckej  odporúča komisia oceniť Mareka Mäsiara -  člena oddielu žiakov BK 
BC mládež. 
Zvláštne ocenenie  odporúča komisia udeliť Nadácii „GOOD SPORTS Internacional Slovakia“. 
Uvedená nadácia už niekoľko rokov organizuje s veľkým úspechom baseboolové  tábory pre deti 
a mládež. 
 
Komisia sa zaoberala aj prípravou športového stretnutia pre deti a mládež, na ktorom plánuje aj 
účasť družstiev z partnerských miest. Komisia navrhuje súťažiť v 4 druhoch športu: 
Futbal  - chlapci, ročník 1997 a mladší 
Hokej   - chlapci, ročník 1996 a mladší 
Volejbal – chlapci aj dievčatá, ročník 1997 a mladší 
Basketbal – chlapci  ročník 0998 a mladší aj dievčatá  ročník 1998 a mladšie.  
V prípade, že sa nám uvedenú akciu podarí zorganizovať dostatočne rýchlo, mohla by sa 
uskutočniť do konca marca. V tom prípade by sa turnaj v ľadovom hokeji odohral na zimnom 
štadióne.  Druhý variant  je  uskutočniť uvedenú akciu koncom júna. Vtedy by sa ľadový hokej už 
nehral, ale hral by sa hokejbal a to na námestí na prenosnom ihrisku.  
Dôležité je v prvej fáze osloviť prostredníctvom zainteresovaných ŠK rodičov detí, ktoré budú 
športovať, či by prijali možnosť ubytovať deti z partnerských miest vo svojich rodinách. V Prípade 
spätnej informácie prostredníctvom listu budeme informovať naše partnerské mestá o tejto akcii 
a tiež aj o spôsobe ubytovania. V prípade, že by niektorí  rodičia nesúhlasili s ubytovaním svojich 
detí v rodinách, dáme im možnosť ubytovať deti v zariadeniach na to určených s tým, že poplatky 
si v plnej výške uhradia sami.  
Ostatné náležitosti súvisiace s organizovaním športového stretnutia budú súčasťou osobitného 
technicko-organizačného zabezpečenia.  
 
Spracovala: Renáta Petrášová 
19. 01. 2012  
          Ing. Branislav Bucák 
          predseda komisie 
 
 


