
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu dňa 27. 12. 2011 

 
 
Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:  1. Otvorenie 
                   2. Prerokovanie žiadostí 
          3. Spracovanie koncepcie športu na roky 
           4.  Rôzne 
 
K bodu 1/ 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie, ktorý oboznámil prítomných s programom 
 
K bodu 2/ 
Komisia prerokovala žiadosť FC Baník Horná Nitra Prievidza i poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov 
spojených s dopravou detských a mládežníckych družstiev na zápasy. Komisia odporúča schváliť dotáciu vo 
výške 3 700 € na podporu mládežníckeho športu.  
 
Rokovania komisie sa zúčastnil p. Šenk, predseda Karate klubu FKŠ  a požiadal o pomoc pri zapožičaní 
tatami na 14. 1. 2012, kedy sa bude konať súťažné podujatie v OC KORZO. Žinenka je trvalo umiestnená 
v CVČ Spektrum Prievidza a využívaná je hlavne Športovou školou karate. Nakoľko v uvedenom termíne 
prebieha tréning a 1.ročník vzniku ŠŠ karate a vyhlásenie najúspešnejšieho karatistu uvedenej školy za rok 
2011, tatami  CVČ zapožičať nemôže. Nakoľko komisia považuje obe podujatia za dôležité,  navrhla preto  
zapožičať tatami od Slovenskej federácie karate a odporúča schváliť dotáciu pre karate  klub FKŠ vo výške 
50 €  na úhradu nákladov spojených s prepravou tatami potrebnej na podujatie, ktoré komisia považuje za  
zaujímavé nielen pre športovcov, ale aj pre verejnosť. 
Rokovania komisie sa zúčastnila aj Dušana Čierna, ktorá  informovala prítomných členov komisie o činnosti 
a zámeroch Športovej školy karate do budúcnosti.  
 
K bodu 3/ 
P. Bucák požiadal členov komisie, aby do budúceho rokovania komisie pripravili svoj návrh na spracovanie 
koncepcie na rozvoj športu na území mesta na ďalšie obdobie. P. Cigaňák poukázal na nutnosť podporovať aj 
seniorský šport, nielen detský a mládežnícky. Keď sa tak nestane, tak deti, do ktorých investuje mesto a kluby 
peniaze, budú z Prievidze odchádzať do iných klubov a tým vlastne bude pokračovať trend, ktorý už nastúpil 
a to je úbytok obyvateľov v našom meste. Toto je podľa neho tiež jeden z dôvodov, prečo sa tak deje.  
 
K bodu 4/ 
P. Šenk sa obrátil na komisiu s otázkou, na základe čoho CVČ prenajíma priestory jednotlivým subjektom, 
pretože podľa neho  nie všetci majú rovnaké podmienky.  Nakoľko komisia nevedela dať uspokojivú 
odpoveď, žiada riaditeľku CVČ  v prípade, že sa tak už nestalo, o spracovanie smernice, podľa ktorej by 
všetky subjekty, ktoré využívajú priestory CVČ na svoju činnosť, mali rovnaké kritériá pri prenajímaní. 
Uvedenú informáciu komisia žiada predložiť do 16. januára 2012 komisii športu. 
 
P. Bucák informoval komisiu o pripravovanom stretnutí riaditeľky CVČ  so zástupcami športových klubov, 
ktoré využívajú priestory CVČ na tréningy. Na uvedenom stretnutí by sa mal stanoviť kľúč, podľa ktorého sa 
bude prerozdeľovať dotácia na financovanie trénerov získaná od MŠ SR. Komisia odporúča zvoliť kľúč, 
podľa ktorého bude sadzba jednotná  na každé dieťa bez ohľadu na to, v akom je športovom klube. 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová      Ing.Branislav Bucák 
28. 12. 2011        predseda komisie 
 
 
 


