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Zápis z komisie pri mestskom zastupiteľstve v Novákoch pre šport, zriadenej podľa § 7 ods.5 

písm. a) Zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov,  zo dňa 19. 09. 2022 

 

Prítomní: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Peter Rus, Mgr. Pavel Oršula  

Ospravedlnený: Igor Obžera  

 

  

Program: 

Bod č. 1 - Otvorenie 

Bod č. 2 – Prerokovanie žiadosti o finančný príspevok – Bc. Peter Nižný, tréner družstva Klubu 

vodného póla Nováky.  

Bod č. 3 – Prerokovanie požiadaviek športových klubov na vyplatenie časti dotácie za mesiace jún – 

september 2022.  

Bod č. 4 – Prerokovanie možnosti získania finančného grantu  

Bod č. 5 – Prerokovanie podávania návrhov na ocenenie fair play   

Bod č. 6 -  Záver 

________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 1: 

Komisiu športu otvoril predseda komisie pán Marián Miština, ktorý privítal prítomných a oboznámil 

členov komisie s programom. Program bol prijatý jednohlasne. 
 

K bodu č. 2:  
Predseda komisie pán Marián Miština, oboznámil prítomných so žiadosťou pána Bc. Petra Nižného 

o finančnú podporu vo výške 1 000, 00 € na pokrytie časti nákladov spojených s účasťou na turnaji 

Klubu vodného póla Nováky, ako Majstra SR pre rok 2021/2022, ktorý sa prihlásil do najprestížnejšej 

vodnopólovej európskej súťaže – LIGA MAJSTROV, ktorá sa bude konať v Čiernej Hore (Herceg 

Novi).   

V zmysle žiadosti predseda komisie pán Marián Miština uviedol, že mesto by malo podporiť účasť 

na turnaji a mali by sa nájsť finančné prostriedky, aby mohli reprezentanti z Klubu vodného póla 

Nováky vycestovať na uvedený turnaj.  

 

Uznesenie KŠ 19/9/2022 

Komisia športu berie na vedomie žiadosť pána Bc. Petra Nižnému a odporúča MsR a MsZ schváliť 

pridelenie finančných prostriedkov vo výške 1 000, 00 € na pokrytie časti nákladov spojených 

s účasťou na turnaji.  

 

Hlasovanie  
Za: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Peter Rus, Ján Hrnčiar  

Ospravedlnený: Igor Obžera  

 

K bodu č. 3: 

Predseda komisie pán Marián Miština informoval prítomných o požiadavke športových klubov 

o doplatenie časti dotácii za júl – september 2022, nakoľko nevyplatenie dotácie za uvedené mesiace 

sú pre niektoré kluby likvidačné. Kluby sú okrem iného dlžné hlavne na energiách aj vzhľadom 

k neustále sa zvyšujúcim cenám za energie.  

Predseda komisie navrhol obrátiť sa na primátora mesta Ing. Dušana Šimku, formou hromadného 

listu, ktorý bude tlmočiť požiadavku športových klubov o doplatenie finančných prostriedkov z 

dotácie za uvedené mesiace.  
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Hlasovanie 

Za: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Peter Rus, Ján Hrnčiar  

Ospravedlnený: Igor Obžera  

 

K bodu č. 4 : 
Predseda komisie pán Marián Miština spolu so zástupcom primátora Mgr. Pavlom Oršulom 

informovali prítomných o možnosti získania finančného grantu. Klub fair play Slovenského 

olympijského a športového výboru v spolupráci Nadáciou Slovenského olympijského a športového 

výboru vypisuje súťaž o cenu Šport je šanca.  

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov alebo 

prostredníctvom športových aktivít. Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom 

športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1 000, 00 €.  

Uviedol, že uvedený materiál, spolu s podmienkami získania projektu a ostatnými potrebnými 

informáciami rozpošle na mailové adresy športových klubov pôsobiacich v meste Nováky.   

 

Komisia športu berie uvedený materiál na vedomie.  

 

K bodu č. 5: 

Predseda komisie pán Marián Miština informoval prítomných o možnosti predkladania návrhov na 

ocenenie fair play. Klub fair play SOŠV je iniciátorom udeľovania cien fair play v športe a               

spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú, navrhuje kandidátov na 

ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play.  
 

Predseda komisie pán Marián Miština informoval prítomných, že rozpošle na mailové adresy          

športových klubov pôsobiacich v meste Nováky žiadosť klubu fair play SOŠV o zaslanie návrhov na 

udelenie ocenení KFP SOŠV za rok 2022 v nasledovných kategóriách :  
a) Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play  
b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play  
c) Za príkladný čin v duchu fair play  

 

K bodu č. 6: 

Na záver sa predseda komisie pán Marián Miština poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

V Novákoch, dňa 21. 09. 2022 

 

Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková       

Schválil: Marián Miština  


