Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom

miesto konania:
čas konania:
predseda komisie:
prítomní:
ospravedlnení:
Prizvaní, hostia:

poslanecká kancelária Žiar nad Hronom
12.01.2012 o 17.00 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny
Ing. Biesová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Oficiálne stanovisko konateľa MŠK k situácii v športe
Rôzne
Diskusia
Záver

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil
s programom rokovania komisie.
Bod č. 2.
Oficiálne stanovisko konateľa MŠK k situácii v športe
K súčasnej situácii v športe sa vyjadril Mgr. Nagy, konateľ spoločnosti.
Konateľ spoločnosti informoval prítomných členov komisie ako on vníma súčasnú situáciu v športe, ale
i v samotnom MŠK. Ďalej sa vyjadril o pochybnostiach v riadení klubu bývalého prezidenta BK Mgr. Mareka
Baláža, k situácii a postoju jedného z hlavných sponzorov FY Slovalco, a ku aktivitám riaditeľa IV. ZŠ.
Predstavil i svoj návrh, ako by mal vo svojej ďalšej činnosti pokračovať súčasný MŠK a pripustil i možnú
spoluprácu so Športových a vzdelávacím strediskom.
Zdôraznil, že bez podpory primátora, viceprimátora, komisie pre šport a mládež a poslancov MsZ by do
funkcie konateľa MŠK a nevyhnutnej reformy športu nikdy nešiel.
K uvedenej problematike sa v diskusii vyjadrili jednotlivý členovia komisie.
Z diskusie vyplynulo nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 1/2012
Komisia pre šport a mládež
a) Odporúča konateľovi spoločnosti MŠK pokračovať vo svojej práci, osloviť a rozposlať všetkým
prezidentom športových klubov pripravené nové smernice MŠK (OP a HS) na písomné
pripomienkovanie.
Zodp. : v texte
Termín : 16.1.2012
b) Odporúča predsedovi komisie športu a mládeže Ing. Dubeňovi pozvať na najbližšie zasadnutie
komisie Mgr. Mareka Baláža ohľadom objasnenia vzniknutej situácie v basketbalovom klube.
Zodp. : v texte
Termín : do 31.1.2012
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
7
ospravedlnení
1 (MUDr. Kukolik)
za
7 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Ing. Uhrovič, p.
Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť.

Zapísal: Ján ŽIAK
12.01.2012

Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie

