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:

poslanecká kancelária Žiar nad Hronom
21.01.2015 o 16.00 hod.
Mgr. Marek Baláž
podľa prezenčnej listiny
MUDr. Ladislav Kukolík,
Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Katarína Drienková

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

Otvorenie
Informácia o pripravovanom podujatí – Športovec mesta 2014
Zásady pre vyhodnotenie najúspešnejšieho reprezentanta “Športovec mesta“
Rôzne
Diskusia
Záver

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marek Baláž, predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie a
konštatoval, že na komisii sa zúčastnilo 8 z celkového počtu 11 členov a komisia je uznášania schopná.
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

11
8
1 (MUDr. Kukolík)
2 (Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Katarína Drienková)
8 hlasov (Mgr. Baláž, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, p. Tomčáni, Ing.
Muha, PaedDr. Majzlík, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 2.
Informácia o pripravovanom podujatí – Športovec mesta 2014
Písomný materiál a ústnu informáciu ohľadom podujatia „Športovec mesta Žiar nad Hronom 2014“
predložil p. Žiak. Ďalej informoval členov komisie o návrhu na nezaradenie športovcov do zoznamu na
ocenenie:
Tenisový klub – Lukáš Kravár
Plavecký klub – Martin Andránsky
Športovo strelecký klub – Bc. Lukáš Nárožný
Presun športovcov a ich vyhodnotenie v rámci oceňovania kolektívov:
Stolnotenisový klub - Hugo Repáň a Jakub Filús
Uznesenie č. 1/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o príprave podujatia „Športovec mesta Žiar nad Hronom 2014“
b/ súhlasí
s návrhom na nezaradenie športovcov do zoznamu na ocenenie a o presune športovcov stolnotenisového
klubu a ich vyhodnotenie v rámci oceňovania kolektívov.
c/ odporúča
primátorovi mesta schváliť zoznam športovcov na podujatie Športovec mesta Žiar nad Hronom 2014

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

11
8
1 (MUDr. Kukolík)
2 (Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Katarína Drienková)
8 hlasov (Mgr. Baláž, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, p. Tomčáni, Ing.
Muha, PaedDr. Majzlík, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

2. Zásady pre vyhodnotenie najúspešnejšieho reprezentanta “Športovec mesta“
Ing. Muha predložil návrh nového modelu kategorizácii športov, ktorý bude záväzný pri spracovávaní
a schvaľovaní návrhu športovcov na ocenenie mestom Žiar nad Hronom na podujatí „Športovec mesta“, pre
ďalšie obdobie, ale i pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov pre jednotlivé kluby MŠK Žiar nad Hronom,
spol. s r.o.
Členovia komisie vyslovili, že predložený materiál je odborne spracovaný a odporučili navrhovaný materiál
predložiť poslancom na jeho schválenie na zasadnutí MsZ v mesiaci jún 2015. Materiál po jeho schválení
bude následne predložený na oboznámenie a zapracovanie do praxe jednotlivým športovým klubom MŠK.
Uznesenie č. 2/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o návrhu nového modelu kategorizácii športov
b/ odporúča
Ing. Muhovi predložiť poslancom materiál o kategorizácii športov na zasadnutí MsZ v mesiaci jún 2015
Bod č. 3
Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných
Bod č. 4
Diskusia
Do bodu diskusia sa neprihlásil nikto z prítomných
Bod č. 5
Záver
Mgr. Marek Baláž predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na zasadnutí
komisie.

Mgr. Marek Baláž
predseda komisie

26.01.2015
Zapísal: Ján Žiak

