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
26.10.2015 o 17.00 hod.
Mgr. Norbert Nagy
podľa prezenčnej listiny
MUDr. Kukolík, p. Urgela, Ing. Rybársky, Ing. Drienková
Ing. Uhrovič, p. Tomčáni,

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia komisie

2.

Kritériá oceňovania športovca mesta za rok 2015

3.

Oceňovanie funkcionárov športových klubov

4.

Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov
komisie a konštatoval, že na komisii sa zúčastnilo 7 z celkového počtu 13 členov a komisia je uznášania
schopná.
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie tak, ako je uvedené v programe
rokovania komisie.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
7
4 (MUDr. Kukolík, p. Urgela, Ing. Rybársky, Ing. Drienková)
2 (Ing. Uhrovič, p. Tomčáni)
7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Dubeň, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, PaedDr. Majzlík, Ing.
Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 2
Kritériá oceňovania športovca mesta za rok 2015
Písomný materiál predložil Ing. Muha. Komisia sa uzniesla na nasledujúcich kritériách pri oceňovaní
športovcov na ďalšie obdobie /už za rok 2015/:
KRITÉRIÁ:
1. Rozdelenie športov:
-

Olympijské športy - návrh podávajú športové kluby, oddiely ...

-

Školský šport/súťaže/ - návrh podávajú školy /ocenený bude tréner klubu a učiteľ školy/

-

Neolympijské športy /netradičné športy/ - návrh podávajú športové kluby, oddiely ...

2. Podmienky:
-

Vek oceneného športovca – 10 rokov a starší

-

športovec má trvalé bydlisko v meste Žiar nad Hronom alebo súťažil a bol členom športového klubu
v meste Žiar nad Hronom

-

súťaž je vyhlásená pre športovcov, ktorí súťažia v kategóriách žiaci-čky, dorast/juniori-ky/, dospelí,
športový kolektív, tréner klubu/oddielu ...

-

k popisu športovca /dosiahnuté výsledky – s uvedením dátumu a miesta kde športovec dosiahol
úspech je potrebné doložiť výsledkovú listinu, resp. diplom a pod. /fotokópia/

-

najúspešnejší športovci sa vyhlasujú bez uvedenia celkového poradia podľa schválených kategórií

-

športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Žiar nad Hronom

-

členmi športového kolektívu nemusia byť občania mesta Žiar nad Hronom, môžu byť i zahraniční
športovci

-

najúspešnejšie športové kolektívy sa vyhlasujú bez uvedenia celkového poradia

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch
Podklady na ocenenie športovec mesta za predchádzajúce obdobie je potrebné zaslať, prípadne priniesť
osobne do podateľne MsÚ najneskôr do 15. 01. nasledujúceho roka.
Adresa: Mestský úrad, Ul.. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Na obálku je potrebné uviesť: ŠPORTOVEC MESTA Žiar nad Hronom.
Uznesenie č. 16/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ schvaľuje
predložený materiál a kritéria na oceňovanie športovcov mesta Žiar nad Hronom už za rok 2015
b/ ukladá
Ing. Muhovi schválený materiál preložiť prezidentom športových klubov MŠK na stretnutí dňa 29.10.2015
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
7
4 (MUDr. Kukolík, p. Urgela, Ing. Rybársky, Ing. Drienková)
2 (Ing. Uhrovič, p. Tomčáni)
7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Dubeň, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, PaedDr. Majzlík, Ing.
Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 3
Oceňovanie funkcionárov športových klubov
Komisia sa uzniesla na nasledujúcich kritériách pri oceňovaní funkcionárov športových klubov, oddielov ...
KRITÉRIÁ:
-

Vek oceneného funkcionára – 60 rokov a starší
Už neaktívny funkcionár
Doba vykonávanej práce – 15 rokov a viac
Dosiahnuté výsledky klubu, oddielu ... počas jeho aktívnej činnosti

V prípade vhodných adeptov sa budú udeľovať aj nasledovné ocenenia:
- čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport v meste Žiar nad Hronom, prípadne cena primátora mesta
Žiar nad Hronom, športový čin roka a pod.
Uznesenie č. 17/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ schvaľuje
predložený materiál a kritéria na oceňovanie funkcionárov športových klubov mesta Žiar nad Hronom už za
rok 2015.
b/ ukladá
ukladá predsedovi komisie oboznámiť s materiálom prezidentov športových klubov MŠK, spol. s r. o. na
zasadnutí dňa 29.10.2015.
c/ odporúča
konateľovi MŠK, spol. s r. o. Žiar nad Hronom v spolupráci s prezidentmi športových klubov MŠK vypracovať
návrh na ocenenie funkcionárov športových klubov s termínom do 30.11.2015.
Zodp. : Mgr. Nagy, predseda komisie
p. Tomčáni, konateľ MŠK
Termín: v texte

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

13
7
4 (MUDr. Kukolík, p. Urgela, Ing. Rybársky, Ing. Drienková)
2 (Ing. Uhrovič, p. Tomčáni)
7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Dubeň, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, PaedDr. Majzlík, Ing.
Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 7
Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných

Bod č. 8
Záver
Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na
zasadnutí komisie.

Mgr. Norbert Nagy
predseda komisie

27.10.2015
Zapísal: Ján Žiak

