
ZÁPISNICA   Z   ROKOVANIA   KOMISIE   ŠPORTU  DŇA  28. 02. 2011 
 
 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program  : 1. Otvorenie 
       2. Vyhodnotenie vyhlásenia športovcov 
       3. Prerokovanie žiadostí o fin. príspevok 
       4. Rôzne 
       5. Záver 
 
K bodu 1/ 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda KŠ Ing. Branislav Bucák, ktorý oboznámil 
prítomných s programom rokovania 
 
K bodu 2/ 
25. 02. 2011 sa v KaSS Prievidza konalo  Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, 
trénerov a funkcionárov okresu a mesta za rok 2010.  P. Dadík skonštatoval, že akcia bola 
pripravená dobre a bola zvládnutá aj technická stránka, ktorú zabezpečovalo KaSS Prievidza. 
Pre budúcnosť by bolo dobré zvážiť vrátenie vyhlásenia športovcov do športovej haly. Bolo 
by vhodné pouvažovať aj nad inou formou a programom odovzdávania športovcov. 
 
P. Hupka -  skonštatoval, že basketbalisti dostali veľmi praktické a pre tréning potrebné 
balančné dosky 
- v budúcnosti by bolo vhodné v rámci programu vyhlásenia športovcov pouvažovať v rámci 
programu aj nad rôznymi  športovými súťažami pre ocenených 
 
Bodu 3/ 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti o finančnú dotáciu: 
1.MTGC Prievidza žiada 500 € na krytie časti nákladov spojených s účasťou reprezentanta 
SR v minigolfe na ME juniorov v Taliansku a MS mužov a žien v Stockholme. Komisia 
odporúča schváliť dotáciu vo výške 200 €. 
 
Organizátori už XVIII. Ročníka Memoriálu A.Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov 
v roku 2011 žiadajú finančnú dotáciu na krytie časti nákladov spojených s organizáciou 
podujatia. Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 100 € vzhľadom na masovosť tohto 
podujatia.  
 
ŠK Kickbox Idranyi žiada finančnú dotáciu vo výške 150 € na Slovak Open 2011, 
Medzinárodný turnaj v kickboxe  v Banskej Bystrici v ňoch 11. – 12. 03. 2011. Komisia 
odporúča schváliť dotáciu vo výške 80 €. 
 
K bodu 4/ 
P. Bucák informoval, že v I. úprave rozpočtu, ktorá sa bude schvaľovať v apríli, by mal byť 
upravený rozpočet komisie o 65 000 € . Prerozdelením týchto prostriedkov sa komisia bude 
zaoberať až po ich schválení. 
- informoval členov komisie, že oslovil p. Andreja Gilana a spoločne  sa rozhodli spustiť 
projekt opravy vonkajších ihrísk v Prievidzi. V prvej fáze by sa začalo s nízkorozpočtovými 
opravami cca 5 ihrísk, kde treba len maľovanie čiar a basketbalové sieťky. Neskôr sa bude 
pokračovať s ďalšími ihriskami aja optimalizáciou basketbalových zariadení  (niekde sú a 
nehráva sa tam, ihrisko zarastené trávou, niekde naopak chýba. V spolupráci s TEZAS  by sa 



konštrukcie mohli preniesť, ihriská by mladí ľudia vymaľovali a boli by hotové ďalšie ihriská 
za minimálne náklady. 
Zapojenie mládeže obnovy ihrísk by malo značný výchovný efekt – budú si viac dávať pozor 
a starať sa o ihrisko, kde sami pracovali.  
- množia sa sťažnosti hlavne starších ľudí, ktorí bývajú pri ihriskách. Je tu hluk a športovci 
často používajú neslušné výrazy. Aj z tohto dôvodu samotní obyvatelia ničia vybavenie 
športovísk a deti z nich vyháňajú 
- osloviť TEZAS, s.r.o. – správcu športovísk o pomoc pri kontrole už jestvujúcich športovísk 
a následne pri ich opravách 
- zistiť prostredníctvom riaditeľka CVČ, koľko financií môže dať jednotlivým klubom na 
trénerov, prípadne na tréningové pomôcky 
- vyžiadať od riaditeľky CVČ prihlášky pre kluby a zistiť, aký je normatív na žiaka 
- informoval o rokovaniach mesta so SAD. Doprava pre športové kluby by mala byť pokrytá 
komplet a hradená mestom 
 
P. Hupka 
- navrhol viac zainteresovať mestskú políciu pri zabezpečovaní poriadku na ihriskách 
- navrhol, že by bolo dobré sústrediť sa na obnovu ihrísk v areáloch základných škôl. Tieto 
musia byť otvorené a sprístupnené verejnosti a sú aj oplotené a viac pod dohľadom 
- navrhol pri organizovaní rôznych masových športových podujatí pre deti a mládež osloviť 
ako sponzora MC-Donald. Má poznatok, že títo sa snažia vychádzať pri takýchto podujatiach 
žiadateľom v ústrety 
 
P. Mačuha 
- odporúča problém s vyháňaním detí a mládeže zo športovísk na sídliskách riešiť aj na 
stretnutiach vedenia mesta a poslancov z občanmi -  osveta 
 
K bodu5 / 
P. Bucák v závere odporučil členom komisie, aby pouvažovali nad úpravou a doplnením 
stránky mesta Prievidza v oblasti športu. Najbližšie rokovanie bude zvolané opäť e-mailovou 
poštou podľa potreby.  
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Renáta Petrášová 
28. 02. 2011  
 
          Ing. Branislav Bucák 
          predseda komisie športu 
 
 


