
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu  pri MsZ Prievidza konanej 22. júna 2011 

 
 

 
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program : Otvorenie 
      Informácia o nadviazaní spolupráce partnerských miest 
      Rôzne 
      Záver 
 
 
K bodu 1/ 
Rokovanie komisie otvoril a prítomných oboznámil s programom predseda komisie. 
 
K bodu 2// 
B.Bucák informoval členov komisie o pripravovanom projekte medzi mestom Šumperk 
a Prievidzou v oblasti športu. V 1. fáze by sa mali skontaktovať zástupcovia miest a zástupcov 
hokeja a basketbalu a dohodnúť spoločné podmienky a úroveň spolupráce medzi jednotlivými  
mládežníckymi klubmi. 
V 2. fáze by sa mala spolupráca rozšíriť na všetky partnerské mestá. Po prvotnom zistení, aké 
športy sú v jednotlivých mestách dominantné, plánuje mesto Prievidza zorganizovať spoločné 
športové stretnutie všetkých miest v športoch, na ktorých sa navzájom dohodnú. 
 
K bodu 3/ 
B. Bucák vyzval všetkých členov komisie, aby pripravili návrh využívania telocviční na 
základných školách jednotlivými klubmi – akým spôsobom spracovať harmonogram 
využívania + výška platieb. Tu by mala byť diferencovaná výška poplatku – deti a mládež, 
dospelý členovia klubov, ostatní.  Športové kluby by si mali spísať požiadavky na využívanie 
telocviční.  
 
P. Hupka – bude potrebné vzťahy medzi školou a klubom riešiť aj zmluvne, pretože napr. 
klub BC mládež investuje do telocvične na III.ZŠ a tieto investície by sa im mali odrátavať 
z nájmu.  
   
P. Takáč – telocvične by sa mali v prvom rade využívať pre potreby mládežníckeho športu 
a až potom na komerčné účely. 
Rozpis využívania telocviční by mal byť zverejnený na webových stránkach jednotlivých 
škôl. 
 
J. Cigaňák -  Zaujímal sa, aké má TSK zámery so zrušenou školou a t.j. aj telocvičňou na ul. 
Vinohradníckej. Telocvičňu by mohlo mesto zobrať do nájmu a využívať ju pre potreby 
mládežníckeho športu. Objekt by mohli po vzájomnej dohode využívať aj iné kluby v rámci 
TSK. 
 
B. Bucák informoval o 2. kole revitalizácie ihrísk na území mesta. Obnova ihrísk sa uskutoční 
v sobotu 25. 6. 2011. Vytipovaných bolo ďalších 5 ihrísk a opäť tak, ako po prvý krát, sa do 
akcie zapojí mládež pod odborným vedením trénerov a členov komisie športu. Tento krát na 
akcii bude participovať aj CVČ Spektrum v rámci „Týždňa dobrovoľníctva“  a Mladý 
parlament z tejto akcie  spraví fotodokumentáciu. Predseda požiadal na krytie časti nákladov 



o finančnú dotáciu z komisie športu vo výške 100 €. Členovia komisie odporučili schváliť 
finančnú dotáciu 100 €. Táto bude použitá na zakúpenie materiálu potrebného na realizáciu 
projektu – náradie, farby, materiál,  občerstvenie. 
 
B.Bucák informoval o zámeroch inštalovať  v meste inline plochu, aby športové kluby, ale aj 
verejnosť mali možnosť hrať hokej aj mimo zimnej sezóny. Vyzval členov komisie, aby 
hľadali možnosti /aj finančné/, ako a kde by sa plocha mohla nainštalovať. 
 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová      Ing. Branislav Bucák 
23. 06. 2011         predseda KŠ 
 
 


