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

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

zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom
23.01.2017 o 16.00 hod.
Mgr. Norbert Nagy
podľa prezenčnej listiny
Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Šťastný
Mgr. Peter Antal, Mgr. Igor Rozenberg, MBA, Ing. Vozár
Mgr. Peter Antal, Mgr. Igor Rozenberg, MBA

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia komisie
Prerozdelenie financií pre Kalendár športových podujatí mesta na rok 2017
Návrhy na ocenenia Športovec mesta za rok 2016
Informácia konateľa o stave v MŠK /rozdeľovník financií klubom pre rok 2017 a iné/
Informácia nového prezidenta BK o stave klubu /mládež, muži/
Informácia o rekonštrukciách športovísk mesta /futbalový štadión a iné/
Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov
komisie s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 10 z celkového počtu 13 členov a komisia je uznášania
schopná. Na zasadnutí komisie privítal primátora mesta a riaditeľ TS Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie tak, ako je uvedené v programe
rokovania komisie a zároveň navrhol zmenu v programe rokovaní. Bod č. 6 bol zaradený v poradí ako č.1.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
10
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Šťastný)
0
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, PaedDr.
Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 2
Informácia o rekonštrukciách športovísk mesta /futbalový štadión a iné/
Primátor mesta Mgr. Peter Antal informoval komisiu o prebiehajúcej rekonštrukcii FŠ, ako i ďalších
plánovaných rekonštrukciách športových objektov v meste Žiar nad Hronom.
Futbalový štadión bude slávnostne otvorený 25.6.2017. Ďalšou prioritou mesta je rekonštrukcia zimného
štadióna, krytej plavárne, atletickej dráhy na IV. ZŠ, cyklotrasy cez mesto. Ďalej informoval aj o organizácii
spoločných majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike /22.-25.6.2017/, vyzval a požiadal o pomoc všetkých
športových prezidentov klubov a ich členov pri organizácii uvedeného podujatia.
Predseda komisie vyjadril podporu komisie primátorovi mesta pri ďalších plánovaných rekonštrukciách
športových objektov a zariadení, ako i pri budovaní ďalších športových areálov a rekreačných zón.
Informáciu primátora mesta doplnil riaditeľ a konateľ TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Mgr. Igor Rozenberg,
MBA.
Uznesenie č. 1/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o rekonštrukciách športovísk v meste Žiar nad Hronom

Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
10
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Šťastný)
0
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, PaedDr.
Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 3
Prerozdelenie financií pre Kalendár športových podujatí mesta na rok 2017
Ústnu informáciu podal p. Žiak
V roku 2017 sa do kalendára mesta zaradilo spolu 84 športových podujatí z toho 25 podujatí mesta.
Prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športové podujatia sa uskutoční po oceňovaní
športovcov za rok 2016. Kalendár športových podujatí na rok 2017 obsahuje:
Významné podujatia:
*
ŠPORTOVEC MESTA 2016
*
BEH oslobodenia mesta ZH – 29. ročník
*
Žiarsky mestský polmaratón – 8. ročník
*
Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 22.-25.6.2017
*
Najkrajší kút – 19. ročník cykloturistické podujatie
Tradičné podujatia: turnaje vo volejbale, futbale, strelecké súťaže, turistické a plavecké podujatia, súťaž v
karate, vodácky maratón a pod.
Nové podujatia:
Majstrovstvá kraja a Slovenský pohár v stolnom tenise, tenisové turnaje, atletické preteky – okrem atletickej
ligy, chodecké preteky, preteky detskej atletiky, Silvestrovský beh na hrad Šášov, Školské majstrovstvá SR v
basketbale žiačok ZŠ, Žiarska basketbalová mikroliga, požiadavka na organizovanie M SR
v basketbale/žiaci, st. žiaci, ml. mini/
Rok 2017 bude významným rokom v organizovaní šport. podujatí
Uznesenie č. 2/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o prerozdelení financií pre Kalendár športových podujatí mesta na rok 2017
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
10
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Šťastný)
0
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, PaedDr.
Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod. 4
Návrhy na ocenenia Športovec mesta za rok 2016
Informáciu o pripravovanom podujatí a návrhy na ocenenie športovcov podal p. Žiak. Podujatie sa uskutoční
22.2.2017 v hlavnej sále MsKC v Žiari n ad Hronom. Zoznam a schválenie ocenených športovcov bude
predmetom ďalšieho rokovania komisie začiatkom mesiaca február 2017. Zároveň požiadal o doplnenie
športovcov, funkcionárov v termíne do 23.01.2017
Uznesenie č. 3/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o návrhoch na oceňovanie športovcov mesta za rok 2016

Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
10
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Šťastný)
0
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, PaedDr.
Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod. 5.
Informácia konateľa o stave v MŠK /rozdeľovník financií klubom pre rok
Ústnu informáciu podal konateľ spoločnosti p. Žiak. Prítomných informoval o úlohách, ktoré bolo potrebné
uskutočniť po nástupe do funkcie:
- Evidencia pošty a došlých faktúr
- Zaviedol sa objednávkový systém
- Vyúčtovanie záloh v priebehu mesiaca
- Uzatvorili sa zmluvy s prepravcami s celoročnou objednávkou
- Aktuálne sa zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry
- Ekonómka MŠK – pracovníčka MsÚ /Ing. Bieleschová/
- Bola spracovaná športová ročenka za rok 2015
- Boli oslovení hlavní reklamní partneri na podporu MŠK aj v roku 2017
- Je pripravený návrh rozpočtu na rok 2017 – stretnutie s prezidentmi klubov od 3.-5.10.2016 /,
odsúhlasený bude po uzatvorení všetkých zmlúv s hlavnými reklamnými partnermi, prvú informáciu
o rozpočte obdržala aj DR MŠK, ktorá mal určité výhrady k navrhovanému rozpočtu a požiadala
o jeho prepracovanie, konečná podoba bude po uzatvorení všetkých zmlúv s hlavnými reklamnými
partnermi
- Zvýšil sa záujem o športovanie a výrazne sa navýšila v niektorých kluboch členská základňa
/atletika, karate, volejbal, tenis a pod./
Zmeny v športových kluboch:
- BK zápasí s problémami od mája 2016 – 4x zasadala SpR BK
- Ing. Ivan Danko, prezident BK bol 22.11.2016 Správnou radou BK odvolaný z funkcie
- Nový prezident Tenisového klubu /Stripaj – Šály/
- Nový prezident Basketbalového klubu /Ing. Danko – Mgr. Ján. Valent/
- Web MŠK – kluby neaktualizujú, sú tam staré neaktuálne informácie
Rok 2017
- Je uzavretá zmluva o poskytnutí finančnej dotácie s mestom, ďalšie zmluvy sú v riešení – SCO,
Nemak, Veolia,
- sú uzavreté zmluvy s prepravcami /SOFIA TOUR, SRÚZ – Vanka, JAN-PALTRANS, APOLLO 3 ,
ešte bude uzavretá zmluva s HERMES, Prepravcom je daná celoročná objednávka.
- priebežne sa zverejňujú zmluvy, objednávky ...
- HK JAMES – ukončil svoju činnosť v MŠK
- Od 1.1.2017 dochádza k výmene členských preukazov MŠK
- V mesiaci JANUÁR 2017 bol spracovaný KALENDÁRIUM športových podujatí na rok 2017
- V mesiacu MAREC 2017 sa spracuje ŠPORTOVÁ ROČENKA MŠK za rok 2016
- Web stránka MŠK – bude prepracovaná – úloha pre všetky kluby MŠK – priebežne ju aktualizovať
- Plánuje sa zabezpečenie reklamných predmetov /vlajky, tričká a pod/ na reklamnú a propagačnú
činnosť jednotlivých športových klubov MŠK
Uznesenie č. 4/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o stave v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní

13
10

ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Šťastný)
0
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, PaedDr.
Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 6
Informácia nového prezidenta BK o stave klubu /mládež, muži/
Ústnu informáciu podal prezident BK MŠK Mgr. Ján Valent. Do funkcie prezidenta bol menovaný konateľom
spoločnosti dňom 1.1.2017. V klube bolo potrebné vykonať niekoľko opatrení:
- upokojenie medzi vedením klubu – VR a trénermi.
- boli upravené licenčné súpisky BK
- stabilizovala sa hráčska základňa mužov hlavne hráčov zo Žiaru nad Hronom
- bol vymenovaný nový šéftréner BK /Mgr. Horváth/
- po konzultácii s trénermi BK zostávajú všetci pracovať v klube
Uznesenie č. 5/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o stave v BK MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
10
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Šťastný)
0
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Rybársky, PaedDr.
Majzlík, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 7
Rôzne - záver
Mgr. Norbert Nagy
Podal informáciu členom komisie, že na najbližšie stretnutie komisie pozve primátora mesta. Hlavnou témou
bude oblasť financovania seniorského športu
p. Urgela
informoval členov komisie o odmeňovaní trénerov vo FK Pohronie a zároveň podal informáciu, že po
rekonštrukcii FŠ v Žiar nad Hronom budú muži FK Pohronie hrávať doma hrané zápasy na FŠ v Žiari nad
Hronom.

Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na
zasadnutí komisie.

Mgr. Norbert Nagy
predseda komisie

31.01.2017
Zapísal: Ján Žiak

