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Dôvodová správa 
  
 Informatívnu správu o pridelení dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2014 pre 
cieľovú oblasť telesná kultúra a rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana 
a šírenie kultúrnych hodnôt do 2000,- € predkladáme z dôvodu prerozdelenia dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2014. Predkladaný materiál je spracovaný v súlade s VZN  
č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry v znení neskorších dodatkov. Žiadosti 
jednotlivých klubov boli doručené na MsÚ Nitra v riadnom termíne. Materiál je predkladaný 
v dvoch tabuľkách podľa cieľovej oblasti. 
 
 Komisia školstva, mládeže a športu na svojom riadnom zasadnutí dňa 22.1.2013 daný 
materiál prerokovala a na základe uznesenia č. 5/2014-KŠMaŠ berie materiál na vedomie. 



Príloha č. 1 Fond podujatí do 2000,-€ na prerozdelenie 12 990,- € 
 

č.  klub  žiadosť  návrh 

1  1. ABC ‐ beachvolejbalová prípravka            197 €                    0   € 

2  1. ABC ‐ Junior NBL 2014        1 379 €                 400 € 

3  BKM Junior UKF ‐ Nitra Cup        1 950 €                 300 € 

4  BKM Spu Nitra ‐ basketbalové kempy        1 990 €                    0   € 

5  BKM Spu Nitra ‐ Medzinárodný turnaj v Nitre        1 990 €                 400 € 

6  CK Dynamax ‐ MSR v cestnej cyklistike        1 900 €                    0   € 

7  Čakanka ‐ Zoborský silvestrovský beh            500 €                 300 € 

8  ČFK Nitra ‐ MT st. žiakov v halovom futbale            600 €                 300 € 

9  FC Nitra ‐ deň otvorených dverí            300 €                    0   € 

10  FC Nitra ‐ futbalový turnaj talentov            700 €                 300 € 

11  FC Nitra‐ Memoriál K. Chatrnúcha            500 €                 200 € 

12  FK Janíkovce ‐ Memoriál A. Hrnčára            700 €                 300 € 

13  HK Nitra Kraso ‐ Veľká cena Nitry        1 050 €                 500 € 

14  Jednota Dôchodcov č. 1 ‐ Olympiáda seniorov            500 €                 300 € 

15  Jednota Dôchodcov č. 3 ‐ Starý rodičia a vnuci            295 €                 150 € 

16  Korfbalová klub SPU Nitra ‐ International korfball weekend        1 600 €                 200 € 

17  Mestský dámsky kolkársky klub Nitra ‐ O meč kniežaťa Pribinu ‐ turnaj            250 €                 200 € 

18  Mestský futsalový klub ‐ O pohár primátora mesta Nitry        1 100 €                 300 € 

19  Mestský futsalový klub ‐ Polyservis cup        2 000 €                 300 € 

20  Miestny odbor matice slovenskej ‐ Športuj, tancuj, spievaj            323 €                 100 € 

21  Nitra knights ‐ Memoriál V. Kincela            900 €                 250 € 

22  Nitriansky šachový klub ‐ turnaj o pohár primátora mesta Nitry        1 000 €                 200 € 

23  OZ Harmónia pohybu ‐ Chodecká Nitra        1 536 €                 400 € 

24  OZ Šťastné deti ‐ Deň Materských škôl        1 050 €                 500 € 

25  Republiková špecifikácia SZŤP ‐ šachový turnaj RAPID            685 €                 200 € 

26  Rodičovské združenie pri CVČ ‐ Presná muška        1 090 €                 250 € 

27  Rodičovské združenie pri CVČ ‐ Rozhýb sa!            400 €                 200 € 

28  Scorpio fight club ‐ Slovak open v Kickboxe        1 900 €                    0   € 

29  Scorpio fight club ‐ Slovenský pohár v kickboxe        1 900 €                    0   € 

30  Slovenský spolok Scrable ‐ Pribinov pohár            560 €                 100 € 

31  Slovenský zväz technických športov ‐ okresné súťaže v modelárstve            995 €                 350 € 

32  Slovenský zväz technických športov ‐ okresné súťaže v streľbe            995 €                 350 € 

33  Slovenský zväz telesne postihnutých ‐ Branoorientačn automobil. Súťaž            732 €                    0   € 

34  Spojená škola ‐ Latka 5 miest        1 056 €                 200 € 

35  Spojená škola ‐ Nitriansky olympijský viacboj            752 €                    0   € 

36  Spojená škola internátna ‐ Olympiáda ‐ šport a zdravie v nás        1 100 €                 300 € 

37  Stolnotenisový klub Nitra 08 ‐ turnaj v stolnom tenise TOP 50            524 €                 150 € 

38  ŠK Delfín ‐ In line deň        2 000 €                 300 € 

39  ŠK Delfín ‐ Nitrianska hodinovka        1 000 €                 250 € 

40  ŠK Dolné Krškany ‐ Memoriál Jozefa Pánisa            249 €                    0   € 

41  ŠK Dolné Krškany ‐ turnaj mládežníckeho futbalu            350 €                    0   € 

42  ŠK NSŠ Scorpioni ‐ Medzinárodný turnaj v AST            400 €                 250 € 



43  ŠK NSŠ Scorpioni ‐ Medzinárodný turnaj v kolkoch pod záštitou primátora       1 300 €                 300 € 

44  ŠK pri ŠOG ‐ Pohár federácií v športovom aerobiku        1 516 €                 400 € 

45  ŠK Slávia SPU DFA ‐ Zobor Cup        1 500 €                 250 € 

46  ŠK Triturus ‐ Orientačný beh            400 €                 100 € 

47  ŠK triturus ‐ Zoborský cyklomaratón        2 000 €                 200 € 

48  Tenisový klub ‐ hľadanie tenisových olympionikov            920 €                    0   € 

49  Tenisový klub ‐ letný tenisový tábor pre deti        1 800 €                 300 € 

50  Tenisový klub ‐ Nitra Open 2014        1 255 €                 250 € 

51  Tenisový klub ‐ vianočné odpoludnie            240 €                    0   € 

52  TJ Sovan Chrenová            600 €                 200 € 

53  UDHK Nitra ‐ Medzinárodný turnaj o pohár primátora            600 €                 200 € 

54  VK Ekonóm SPU ‐ Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov        1 200 €                 500 € 

55  VK Ekonóm SPU ‐ Memoriál Š. Szalaya        1 200 €                 300 € 

56  VK Ekonóm SPU ‐ Novoročný turnaj        1 000 €                    0   € 

57  VK Ekonóm SPU ‐ O pohár rektora SPU        1 000 €                 300 € 

58  Združenie rodičov a priateľov pri FC Nitra ‐ tréningový camp v Lutone            600 €                    0   € 

59  Združenie rodičov a priateľov pri FC Nitra ‐ U 14 Dusseldorf Cup            638 €                    0   € 

60  Združenie rodičov a priateľov pri FC Nitra ‐ Viztec Cup        1 000 €                 500 € 

   Spolu      61 954 €       12 600 €  
 
 
 
 
 


